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Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. I.
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor
pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 174/2002, publicatain Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
181 din 18 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa
cum urmeaza:
1. Articolul 48 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 48.
(1) Potrivit art. 771 din lege,in programele care au ca scop ocuparea temporara a
fortei de munca pentru executarea de lucrari si activitati de interes pentru
comunitatile locale pot fi cuprinse persoanele neocupate,inregistrate ca someri la
agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti,
indiferent daca beneficiaza sau nu beneficiaza de indemnizatie de somaj.
(2) Acordarea masurii de sprijin prevazute la art. 771 din lege, a carei finantare se
asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, se facein conformitate cu prevederile
art. 95 alin. (3) din lege,in baza schemei de ajutor de minimis, elaborata cu
respectarea reglementarilorin domeniu, instituita prin ordin al presedintelui
Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, care se publicain Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Masura de sprijin prevazuta la art. 771 din lege,in situatiain care finantarea
acesteia se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, nu se acorda,in
conformitate cu prevederile art. 95 alin. (12) din lege, angajatorilor institutii si
autoritati publice, asa cum sunt ele definite prin Legea nr. 500/2002 privind
finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare.
(4) Din sursele prevazute la art. 771 alin. (1) din lege pot fi subventionate
categoriile de servicii prevazute la art. 771 alin. (2) din lege, precum si alte
activitati de interes pentru comunitatile locale, la solicitarea autoritatilor
administratiei publice locale.
(5) Prin sintagma «alte activitati de interes pentru comunitatile locale», prevazuta
la alin. (4), seintelege orice activitati care, prin hotarari ale consiliilor locale,
comunale, orasenesti si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si ale
consiliilor judetene si, dupa caz, ale Consiliul General al Municipiului Bucuresti,in
calitate de autoritati publice deliberative, se stabileste ca sunt de interes pentru
comunitatile locale.
(6) Masura de sprijin prevazuta la art. 771 din lege,in situatiain care finantarea
acesteia se asigura din alte surse alocate conform prevederilor legale, se acorda si
autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptarea de la aplicarea
reglementarilorin domeniul ajutorului de minimis. Prin sintagma «alte surse alocate
conform prevederilor legale», prevazuta la 771 alin. (1) din lege siin cuprinsul
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acestui alineat, seintelege fondurile publice alocate, potrivit legii, cu scopul
subventionarii programelor care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca
din randul somerilor pentru executarea de lucrari si activitati de interes pentru
comunitatile locale, altele decat bugetul asigurarilor pentru somaj.
(7) Modalitatea de acordare a subventiei prevazute la art. 771 din lege, precum si
modalitatea de organizare a serviciilor prevazute la art. 771 alin. (2) si a activitatilor
de interes pentru comunitatile locale prevazute la alin. (4),in situatiain care
finantarea se asigura din alte surse alocate conform prevederilor legale, astfel cum
aceste surse sunt definite potrivit alin. (6), se reglementeaza cu respectarea
legislatieiin vigoare."
2. Articolul 49 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 49.
(1) Pentru acordarea subventiilor prevazute la art. 771 din lege, finantate din
bugetul asigurarilor pentru somaj, agentiile pentru ocuparea fortei de munca
judetene sau a municipiului Bucuresti vorincheia, la solicitarea autoritatilor
administratiei publice locale, un contract de finantare, al carui model se va stabili
prin schema de ajutor de minimis prevazuta la art. 48 alin. (2), cu angajatorii
persoanelorincadratein munca din randul somerilor pentru prestarea categoriilor
de servicii prevazute la art. 771 alin. (2) din lege, precum si cu angajatorii
persoanelorincadratein munca din randul somerilor pentru prestarea altor activitati
de interes pentru comunitatile locale, prevazute la art. 48 alin. (4), carora li s-au
atribuit contracte cu respectarea reglementarilorin vigoare privind achizitiile
publice, cu exceptia angajatorilor institutii si autoritati publice care nu pot beneficia
de subventie conform art. 95 alin. (12) din lege.
(2)in sensul prezentelor norme, prin angajatorii prevazuti la alin. (1) care pot
organiza serviciile prevazute la art. 771 alin. (2) din lege, precum si activitatile de
interes pentru comunitatile locale prevazute la art. 48 alin. (4) seintelege:
a) autoritatile publice locale, prin regiile autonome de interes local sau
judeteaninfiintate prin hotarari ale autoritatilor deliberative, potrivit prevederilor
Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,in conformitate cu prevederile art. 771 alin. (2) si ale art.
772 alin. (3) din lege;
b) firme private, respectiv societatile reglementate de Legea societatilor nr.
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv societatile
comerciale cu capital al unitatilor administrativ-teritoriale,infiintate prin hotarari
ale autoritatilor deliberative, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;
c) organizatii neguvernamentaleinfiintate potrivit prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,
inclusiv asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute ca fiind de utilitate
publica,in conditiile legii, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
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d) alte organismeinfiintate potrivit legii, altele decat institutiile si autoritatile
publice, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 273/2006, cu modificarile
si completarile ulterioare.
(3)in situatiain care serviciile prevazute la art. 771 alin. (2) din lege si activitatile
prevazute la art. 48 alin. (4) sunt prestate, la solicitarea autoritatilor administratiei
publice locale, de catre regiile autonome de interes local sau judetean prevazute
la alin. (2) lit. a), carora li s-au atribuit contracte cu respectarea prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor
de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, contractele de finantare
prevazute la alin. (1) se vorincheiaintre aceste regii si agentiile pentru ocuparea
fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.
(4) Autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1) si (3), precum si
la art. 772 din lege sunt consiliile locale, comunale, orasenesti si ale sectoarelor
municipiului Bucuresti, precum si consiliile judetene si, dupa caz, Consiliul General
al Municipiului Bucuresti, ca autoritati publice deliberative, respectiv primarul,
primarul general al municipiului Bucuresti sau, dupa caz, presedintele consiliului
judetean, ca autoritati executive, potrivit Legii nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.''
3. Articolul 50 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 50.
(1)in vedereaincheierii contractului de finantare prevazut la art. 49 alin. (1),
agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti
va asigura din randul somerilor forta de munca solicitata de angajatori.
(2) Angajatorii sunt obligati saincheie cu persoaneleincadratein munca din randul
somerilor contracte individuale de munca pe perioada determinata de cel mult 12
luni.
(3) Contractele individuale de munca ale persoanelorincadratein munca din randul
somerilor si contractul de achizitie publica,in copii, se anexeaza de catre angajator
la contractul de finantare prevazut la art. 49 alin. (1).
(4)in situatiain care din randul persoanelorincadratein munca, pentru care a
fostincheiat contractul de finantare prevazut la art. 49 alin. (1), exista persoane
ale caror raporturi de muncainceteaza,in conditiile legii,inainte de expirarea duratei
pentru care au fostincadratein munca, angajatorul poateincadrain munca alte
persoane din randul somerilorinregistratiin evidentele agentiei pentru ocuparea
fortei de munca, cu conditia ca durata pentru care suntincheiate contractele
individuale de munca ale acestora sa nu fie mai mare decat perioada cuprinsaintre
dataincetarii raporturilor de munca si data expirarii duratei pentru care au
fostincadratein munca persoanele ale caror raporturi de munca auincetat.
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(5)
Contractele individuale de munca
pe durata
determinata
ale
persoanelorincadratein muncain conditiile alin. (4),in copie, se anexeaza la actul
aditional care seincheie la contractul de finantare prevazut la art. 49 alin. (1).''
4. Articolul 501 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 501.
Cuantumurile lunare ale subventiilor prevazute la art. 772 alin. (2) din lege se
acorda angajatorilor pe o perioada de cel mult 12 luni, pentru fiecare
persoanaincadrata cu contract individual de munca din randul somerilor,
proportional cu timpul efectiv lucrat, dupa cum urmeaza:
a) de la data angajarii persoanei, daca contractul de finantare prevazut la art. 49
alin. (1) seincheie panain ultima zi lucratoare a luniiin care s-a realizat angajarea;
b) de la dataincheierii contractului de finantare prevazut la art. 49 alin. (1), daca
acesta seincheie ulterior termenului prevazut la lit. a), dar nu mai tarziu de data
la care expira durata pentru care au fostincadratein munca persoanele ale caror
contracte individuale de munca sunt anexate la contractul de finantare.''
5. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 51.
(1) Prin sintagma "contributiile de asigurari sociale datorate de angajatori, aferente
acestuia", prevazuta la art. 772 alin. (2) lit. b) din lege, seintelege contributia de
asigurari sociale de stat, contributia de asigurari pentru somaj, contributia de
asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia pentru
asigurari sociale de sanatate, inclusiv contributia pentru concedii si indemnizatii de
asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori, contributia datorata de
angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, care se
calculeaza la valoarea indicatorului social de referintain vigoarein lunain care
seincheie contractul de finantare prevazut la art. 49 alin. (1).
(2) Cotele contributiilor de asigurari sociale prevazute la alin. (1) sunt celein
vigoarein lunain care seincheie contractul de finantare prevazut la art. 49 alin. (1)."
6. Anexa nr. 14 se abroga.
Art. II.
Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca,
modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate
prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002, publicatain Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se
modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 81 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 81.
(1) Subventionarea locurilor de munca potrivit art. 771 din lege este forma de
stimulare adresata angajatorilor, prin care se realizeaza finantarea din bugetul
asigurarilor pentru somaj si din alte surse, alocate conform prevederilor legale, a
cheltuielilor cu forta de munca,in cuantumul prevazut la art. 772 alin. (2) din lege.
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(2) Cheltuielile prevazute la alin. (1),in situatiain care finantarea se asigura din
bugetul asigurarilor pentru somaj, sunt efectuatein cadrul realizarii programelor de
ocupare temporara a fortei de munca din randul somerilor pentru executarea de
lucrari si activitati de interes pentru comunitatile locale.''
2. Articolul 82 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 82.
Beneficiarii subventiilor prevazute la art. 771 din lege sunt angajatorii
careincadreaza persoane neocupate,inregistrate ca someri la agentiile pentru
ocuparea fortei de munca, indiferent daca beneficiaza sau nu de indemnizatie de
somaj. ''
3. Articolul 83 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 83.
(1) Serviciile si activitatile care pot fi subventionate din sursele prevazute la art.
771 din lege sunt serviciile prevazute la art. 771 alin. (2) din lege si activitatile
prevazute la art. 48 alin. (4) din norme.
(2) Serviciile si activitatile prevazute la alin. (1),in situatiain care finantarea se
asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, sunt prestate de catre angajatorii
prevazuti la art. 49 alin. (1) din norme,in baza contractelorincheiate de catre
acestia cu autoritatile administratiei publice locale cu respectarea reglementarilorin
vigoare privind achizitiile publice.''
4. Articolul 86 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 86.
Pentru a putea beneficia de subventionarea locurilor de munca din bugetul
asigurarilor pentru somaj prin prestarea unui serviciu sau a unei activitati
prevazute la art. 83 alin. (1), angajatorii trebuie sa faca, dupa caz, dovada ca:
a) au prevazutin statut, respectivin actul deinfiintare activitatea respectiva;
b) sunt acreditati/autorizati,in conditiile legii, pentru derularea activitatii respective
si acreditarea/autorizarea respectiva nu este suspendata, retrasa sauincetata;
c) li s-au atribuit contractele de catre autoritatile administratiei publice locale cu
respectarea reglementarilorin vigoare privind achizitiile publice.''
5. Articolul 861 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 861.
Acordarea masurii de sprijin prevazute la art. 771 din lege, a carei finantare se
asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, se face cu respectarea prevederilor
art. 95 alin. (12) si (3) din lege si a reglementarilor aplicabilein domeniul ajutorului
de minimis.''
6. Articolul 87 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 87.
(1) Programele de ocupare temporara a fortei de munca din randul somerilor,
prevazute la art. 81 alin. (2), denumitein continuare programe de ocupare,
seintocmesc anual de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a
municipiului Bucuresti si se prezinta, pentru aprobare, consiliilor locale comunale,
orasenesti si ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau, dupa caz, consiliilor
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judetene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca autoritati
publice deliberative din localitatile si judetele pentru care acestea au fost elaborate.
(2) Programele de ocupare anuale transmise de agentiile pentru ocuparea fortei
de munca judetene si a municipiului Bucuresti cuprind numarul de locuri de munca
ce pot fi subventionate din bugetul asigurarilor pentru somajin anul respectiv,
luandin considerare suma alocata prin buget cu aceasta destinatie, precum si
perioada deincadrarein munca a fortei de munca din randul somerilor, de maximum
12 luni.
(3) Odata cu aprobarea programelor de ocupare de catre autoritatile administratiei
publice prevazute la alin. (1), seimputerniceste primarul sau, dupa caz,
presedintele consiliului judetean sa repartizeze,in limita numarului de persoane
prevazutein programul de ocupare, locurile de munca subventionate din bugetul
asigurarilor pentru somaj, pe servicii si activitati din cele prevazute la art. 83 alin.
(1), si sa le distribuie angajatorilor care le organizeaza, pe baza contractelor
atribuite cu respectarea reglementarilorin vigoare privind achizitiile publice.''
7. Articolul 88 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 88.
(1) Angajatorii care doresc sa presteze servicii si activitati din cele prevazute la
art. 83 alin. (1) vor depune propunerile lor la primarul localitatii sau, dupa caz, la
presedintele consiliului judetean,in scopul atribuirii contractelor cu respectarea
reglementarilorin vigoare privind achizitiile publice, precum si al aprobarii pentru
repartizarea unui numar de locuri de munca subventionate din bugetul asigurarilor
pentru somaj.
(2) Propunerile angajatorilor vor continein mod expres necesarul de forta de munca
structurat pe ocupatii sau meserii, calificari si niveluri de pregatire.
(3) Primarul sau, dupa caz, presedintele consiliului judetean, respectiv primarul
general al municipiului Bucuresti aproba repartizarea locurilor de munca
subventionate din bugetul asigurarilor pentru somaj.''
8. Articolul 89 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 89.
Dupa aprobarea data pentru repartizarea numarului de locuri de munca
subventionate din bugetul asigurarilor pentru somaj pe angajatori, primarul sau,
dupa caz, presedintele consiliului judetean, respectiv primarul general al
municipiului Bucuresti comunica agentiei pentru ocuparea fortei de munca
judetene sau a municipiului Bucuresti numarul de locuri de munca aprobat, pe
fiecare angajator, si durata pe care urmeaza sa fieincadratein munca persoanele
din randul somerilor si solicita subventionarea acestora din bugetul asigurarilor
pentru somaj."
9. Articolul 90 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 90.
(1)in urma primirii comunicarii si a solicitarii de subventionare, prevazute la art.
89, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti
vor media si vor repartiza someri,in vedereaincadrariiin munca, la angajatorii care
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au obtinut aprobarea prevazuta la art. 88 alin. (1),in limita locurilor din programul
de ocupare.
(2) Dupa selectia siincadrareain munca a persoanelor repartizate de agentia pentru
ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, angajatorul
vaincheia cu aceasta un contract de finantarein conditiile prevazute la art. 49 alin.
(1) din norme.
(3)in situatiain care din randul persoanelorincadratein munca, pentru care a
fostincheiat contractul de finantare prevazut la art. 49 alin. (1), exista persoane
ale caror raporturi de muncainceteaza,in conditiile legii,inainte de expirarea duratei
pentru care au fostincadratein munca, angajatorul poateincadrain munca alte
persoane din randul somerilorinregistratiin evidentele agentiei pentru ocuparea
fortei de munca,in conditiile art. 50 alin. (4) si (5) din norme.''
10. Articolul 91 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 91.
(1) Subventiile prevazute la art. 772 alin. (2) din lege se acorda angajatorilor pe o
perioada de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoanaincadrata cu contract
individual de munca din randul somerilor si proportional cu timpul efectiv lucrat.
(2) Subventiile se acorda si pentru perioadelein care persoana se aflain concediu
de odihna.
(3) Valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si
stimularii ocuparii fortei de munca, avutin vedere la acordarea subventiilor, este
valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii
ocuparii fortei de muncain vigoarein lunain care seincheie contractul de finantare
prevazut la art. 49 alin. (1) din norme.
(4) Cotele contributiilor de asigurari sociale sunt celein vigoarein lunain care
seincheie contractul de finantare prevazut la art. 49 alin. (1) din norme."
11. Articolul 92 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 92.
(1) Pentru finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a cheltuielilor cu forta
de muncaincadrata din randul somerilor, angajatorii vor depune lunar la primar
sau, dupa caz, la presedintele consiliului judetean ori la primarul general al
municipiului Bucuresti urmatoarele documente:
a) cerere de finantare;
b) statele de plata, care sa prevada distinct drepturile salariale ale persoanelor
pentru care se acorda subventia din bugetul asigurarilor pentru somaj, acordata
potrivit art. 772 din lege, iarin perioada 1 noiembrie-31 martie sa prevada si
contributiile de asigurari sociale datorate de angajator pentru persoanele
respective, calculate la valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor
pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca si a cotelor de contributiiin
vigoarein lunain care seincheie contractul de finantare prevazut la art. 49 alin. (1)
din norme;
c) raport tehnic privind executia lucrarii, respectiv prestarea serviciului sau a
activitatii;
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Act:
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Autoritate
emitenta:
Publicat in:

GUVERNUL ROMANIEI

Privind:

In vigoare din

MO nr. 172/08.03.2016
modificarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor
pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de
munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.
174/2002, si pentru modificarea Procedurilor
privind accesul la masurile pentru stimularea
ocuparii fortei de munca, modalitatile de
finantare si instructiunile de implementare a
acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.
377/2002
8 martie 2016

d) un raport financiar privind contravaloarea lucrarilor efectuate, respectiv a
serviciului sau activitatii prestatein luna respectiva.
(2) Cererea de finantare, raportul tehnic si raportul financiar se depun de angajator
la autoritatea administratiei publice locale pana la data de 3 a lunii urmatoare celei
pentru care se solicita finantarea, iar statele de plata se depun pana la data de 15
a lunii urmatoare celei pentru care se solicita finantarea.''
12. Articolul 93 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 93.
(1) Primarul sau, dupa caz, presedintele consiliului judetean ori primarul general
al municipiului Bucuresti avizeaza cererile de finantare, iar angajatorii,in situatiain
care finantarea se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, le depunimpreuna
cu o copie de pe raportul tehnic si cu raportul financiar, cel mai tarziu pana la data
de 5 a lunii urmatoare celei pentru care se solicita finantarea, la agentia pentru
ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti.
(2) Pana cel mai tarziu la data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care se solicita
finantarea, angajatorii vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca
judeteana sau a municipiului Bucuresti copii de pe statele de plata semnate.
(3) Autoritatea administratiei publice locale va depune la agentia pentru ocuparea
fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti solicitarea pentru
acordarea subventiei prevazute la art. 772 alin. (2) din lege, sustinuta din bugetul
asigurarilor pentru somaj, cel mai tarziu pana la data de 5 a lunii urmatoare celei
pentru care se solicita finantarea.
(4) Agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului
Bucuresti va vira angajatorilor sumele aferente subventiilor sustinute din bugetul
asigurarilor pentru somaj cel tarziu pana la data de 10 a lunii urmatoare celei
pentru care se solicita finantarea.''
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