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   NOTA ETO: Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 

ianuarie 2018. 

  

  

  
ORDONANTA DE URGENTA Nr.95 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
 asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca  

si pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea  
Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale 

  
   Avand in vedere modificarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea 

implementarii masurilor din domeniul fiscal cuprinse in Programul de 

guvernare 2017-2020, aprobat prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 

53/2017 pentru acordarea increderii Guvernului, publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 496 din 29 iunie 2017, si necesitatea 

elaborarii Legii bugetului asigurarilor sociale de stat si a Legii 

bugetului de stat pentru anul 2018, 

   luand in considerare faptul ca prin Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 79/2017 a fost modificata Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile 

Programului de guvernare 2017-2020, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, au 

fost eliminate contributiile de asigurari pentru somaj si contributia la 

Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale prin abrogarea, din 

Codul fiscal, a capitolului IV „Contributiile asigurarilor pentru somaj 

datorate bugetului asigurarilor pentru somaj“ al titlului V „Contributii 

sociale obligatorii“, cuprinzand articolele 184-191, respectiv a 

capitolului VII „Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor 

salariale, datorata de persoanele fizice si juridice care au calitatea de 

angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si 
utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu 

modificarile ulterioare“, cuprinzand articolele 209-215, 

   avand in vedere ca dupa capitolul VIII al titlului V „Contributii 

sociale obligatorii“ din Codul fiscal s-a introdus un nou capitol, 

Capitolul IX „Contributia asiguratorie pentru munca“, cuprinzand articolele 

2201-2207, in care sunt prevazuti contribuabilii care datoreaza contributia 

asiguratorie pentru munca si cota contributiei asiguratorie pentru munca, 

in valoare de 2,25%, 

   fata de considerentele expuse, ca urmare a modificarilor aduse Codului 

fiscal prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2017, este necesara 
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modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si 
stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile 

ulterioare, respectiv a Legii nr. 200/2006 privind constituirea si 

utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu 

modificarile ulterioare. 

   Consideram ca nepromovarea prevederilor ordonantei de urgenta ar avea 

consecinte negative din punct de vedere social, intrucat ar conduce la 

imposibilitatea stabilirii stagiului de cotizare pentru categoriile de 

persoane asigurate obligatoriu in sistemul asigurarilor pentru somaj si 

pentru cele care se asigura facultativ in acest sistem si, implicit, la 

imposibilitatea acordarii indemnizatiei de somaj persoanelor indreptatite 

sa primeasca acest drept, potrivit legii, incepand cu data de 1 ianuarie 

2018, data la care intra in vigoare dispozitiile Codului fiscal modificat 
prin care au fost eliminate contributiile de asigurari pentru somaj 

datorate de angajator si angajati. 

   Totodata, este urgent sa se coreleze prevederile Legii nr. 76/2002, cu 

modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale Codului fiscal 
modificat referitoare la reglementarea privind sumele cuvenite pentru 

masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca finantate din bugetul 

asigurarilor pentru somaj, pentru a caror acordare se prevede, potrivit 

dispozitiilor legale, incheierea de conventii cu agentiile pentru ocuparea 

fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, sume care nu se mai 

deduc de catre angajator conform prevederilor legale in vigoare pana la 

data de 1 ianuarie 2018 si prevederilor corespunzatoare din cuprinsul 

conventiilor incheiate si se acorda de catre agentiile pentru ocuparea 

fortei de munca teritoriale, in conditiile stabilite prin Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 cu modificarile si 

completarile ulterioare, astfel cum acestea se modifica in mod 

corespunzator ca urmare a modificarii si completarii Legii nr. 76/2002, cu 

modificarile si completarile ulterioare, prin prezenta ordonanta de 

urgenta. 

   Intrucat aceste imprejurari vizeaza interesul public ce ar conduce la 

imposibilitatea acordarii indemnizatiei de somaj persoanelor indreptatite 

sa primeasca aceasta indemnizatie, precum si a masurilor de stimulare a 

angajatorilor in vederea ocuparii fortei de munca, potrivit legii, incepand 

cu data de 1 ianuarie 2018, nepromovarea acestui act normativ constituind 

elementele unei situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare 

nu poate fi amanata, 

   in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, 

  
   Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. 

  
   Art. I. - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj 
si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si 

completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 

   1. La articolul 5, punctele V si VI se modifica si vor avea urmatorul 
cuprins: 

   V. stagiu de cotizare - perioada de timp pentru care persoana a fost 

asigurata obligatoriu in sistemul asigurarilor pentru somaj, precum si 

perioada de timp pentru care persoana a fost asigurata facultativ prin 

incheierea unui contract de asigurare pentru somaj si prin plata in temeiul 

acestui contract de asigurare a contributiei la bugetul asigurarilor pentru 

somaj; 

   VI. asigurat - persoana fizica ce realizeaza venituri, potrivit legii, 

si care este asigurata obligatoriu in sistemul asigurarilor pentru somaj, 

precum si persoana care se asigura facultativ prin incheierea unui contract 

de asigurare pentru somaj si prin plata in temeiul acestui contract de 

asigurare a contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj; 

   2. La articolul 16, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
   d) au obtinut statutul de refugiat sau beneficiaza de alta forma de 
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protectie internationala, conform legii, sau se afla in procedura de 

solutionare a cererii de azil si au acces pe piata muncii, in conditiile 

prevazute de lege. 

   3. La articolul 17 alineatul (1), literele c) si k) se modifica si vor 
avea urmatorul cuprins: 

   c) le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca 

anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai 

este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, 

in situatia persoanelor prevazute la art. 19 lit. c); 
   ........................................................................

.......................... 

   k) le-a incetat contractul de mandat sau contractul de management, in 

situatia persoanelor prevazute la art. 19 lit. f) si g); 

   4. La articolul 17 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua 
litera, litera d1), cu urmatorul cuprins: 

   d1) le-a incetat mandatul pentru care au fost alesi, in situatia 

persoanelor prevazute la art. 19 lit. d); 

   5. La articolul 17 alineatul (1), dupa litera k) se introduc doua noi 
litere, literele l) si m), cu urmatorul cuprins: 

   l) le-a incetat activitatea desfasurata in baza raportului juridic, in 

considerarea caruia au realizat venituri de natura celor prevazute la art. 

19 lit. h), din motive neimputabile lor; 

   m) le-a incetat activitatea desfasurata in baza raportului juridic, in 

considerarea caruia au realizat venituri de natura celor prevazute la art. 

19 lit. i), din motive neimputabile lor. 

   6. La articolul 18 alineatul (2), literele b) si c) se modifica si vor 
avea urmatorul cuprins: 

   b) cetateni romani care lucreaza in strainatate, in conditiile legii, cu 

exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari; 

   c) cetateni straini sau apatrizi care, pe perioada in care au domiciliul 

sau resedinta in Romania, sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri, 

in conditiile legii, cu exceptia persoanelor care au calitatea de 

pensionari. 

   7. La articolul 18, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: 

   (3) Asiguratii au dreptul sa beneficieze de indemnizatie de somaj, 

conform prezentei legi. 

   8. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

   Art. 19. - In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate 

obligatoriu, prin efectul legii, cu exceptia persoanelor care au calitatea 

de pensionari: 

   a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual 

de munca sau pe baza de contract de munca temporara, in conditiile legii; 

   b) functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe 

baza actului de numire; 

   c) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau 

care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori 

judecatoresti, pe durata mandatului; 

   d) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii alese in cadrul 

persoanelor juridice fara scop patrimonial, respectiv entitati, persoane 

juridice, care potrivit legilor proprii de organizare si functionare 

desfasoara activitati nonprofit, cum ar fi: asociatii, fundatii, partide 

politice, organizatii patronale, organizatii sindicale, case de ajutor 

reciproc, culte religioase, pe durata mandatului, cu exceptia presedintelui 

asociatiei de proprietari sau a altor persoane care desfasoara activitate 

in baza contractului de mandat, potrivit Legii nr. 230/2007 privind 

infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

   e) persoanele care desfasoara activitate pe baza unui raport de munca 

stabilit, in calitate de membru cooperator, potrivit Legii nr. 1/2005 
privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata; 
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   f) directorii care desfasoara activitate pe baza de contract de mandat 

si membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist 

si ai consiliului de supraveghere, pe durata mandatului, precum si 

managerii care desfasoara activitati pe baza de contract in baza 

contractului de management prevazut de lege; 

   g) administratorii societatilor, companiilor/societatilor nationale si 

regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, care desfasoara 

activitate pe baza de contract de mandat; 

   h) persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate 

salariilor, atat in Romania, cat si pe teritoriul unui stat membru al 

Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al 

Confederatiei Elvetiene, pentru care autoritatile competente ale acestor 

state sau organismele desemnate ale acestor autoritati stabilesc ca, pentru 

veniturile realizate in afara Romaniei, legislatia aplicabila in domeniul 

contributiilor sociale obligatorii este cea din Romania; 

   i) persoanele fizice cetateni romani, cetatenii altor state sau 

apatrizii, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta 

in Romania si care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate 

salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta 

legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si 

a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este 

parte. 

   9. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

   Art. 20. - (1) Se pot asigura facultativ in sistemul asigurarilor pentru 

somaj, in conditiile prezentei legi, urmatoarele persoane: 
   a) asociat unic, asociati; 

   b) persoane fizice autorizate, intreprinzatori persoane fizice, titulari 

ai intreprinderilor individuale, precum si membrii intreprinderilor 

familiale; 

   c) cetateni romani care lucreaza in strainatate, conform legii, si care 

nu se regasesc in situatia prevazuta la art. 19 lit. h); 

   d) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate 

potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la 

lit. a)-c). 

   (2) Persoanele prevazute la alin. (1) se pot asigura facultativ in 

sistemul asigurarilor pentru somaj prin incheierea unui contract de 

asigurare pentru somaj si prin plata in temeiul acestui contract de 

asigurare a contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota 

este egala cu cota prevazuta la art. 2206 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 
care revine bugetului asigurarilor pentru somaj din cota contributiei 

asiguratorie pentru munca prevazuta la art. 2203 din acelasi act normativ. 

   10. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

   Art. 21. - Angajatorii la care isi desfasoara activitatea persoanele 

prevazute la art. 19 lit. a) - g), precum si persoanele fizice prevazute la 

art. 19 lit. h) si i), dupa caz, sunt obligati sa depuna declaratia 

prevazuta la art. 147 alin. (1) Legea nr. 227/2015, cu modificarile si 

completarile ulterioare, potrivit prevederilor legale. 

   11. La articolul 22, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: 

   (2) Venitul lunar pentru care se asigura persoanele prevazute la art. 20 
nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in 

plata, stabilit potrivit legii, si mai mare decat echivalentul a de 5 ori 

castigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, in vigoare in luna 

pentru care se plateste contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj 

prevazuta la art. 20 alin. (2). 

   12. La articolul 221, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 

   (2) Venitul lunar la care se pot asigura persoanele prevazute la alin. 

(1) si la care se plateste contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj 

prevazuta la art. 20 alin. (2) nu poate fi mai mic decat salariul de baza 
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minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii, si mai mare 

decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut, utilizat la 

fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea 

bugetului asigurarilor sociale de stat. 

   13. La articolul 24 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 

   a) sumele care se distribuie bugetului asigurarilor pentru somaj, 

conform art. 2206 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile 

si completarile ulterioare, din contributia asiguratorie pentru munca. 

   14. La articolul 24 alineatul (1), litera b) se abroga. 

   15. Articolul 26 se abroga. 

   16. Articolul 27 se abroga. 

   17. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

   Art. 28. - Persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru 

somaj au obligatia de a plati lunar la bugetul asigurarilor pentru somaj o 

contributie a carei cota prevazuta la art. 20 alin. (2) se aplica asupra 
venitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj. 

   18. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

   Art. 29. - (1) Cota care se aloca bugetului asigurarilor pentru somaj, 

conform art. 2206 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile 

si completarile ulterioare, din contributia asiguratorie pentru munca, se 

poate modifica conform art. 2206 alin. (6) din acelasi act normativ. 

   (2) Cota contributiei pentru persoanele prevazute la art. 20 alin. (1) 
se poate modifica in functie de necesarul de resurse pentru acoperirea 

cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj, prin legea bugetului 

asigurarilor sociale de stat. 

   19. La articolul 30, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: 

   Art. 30. - (1) Veniturile din alte surse ale bugetului asigurarilor 

pentru somaj se constituie, in principal, din dobanzi si penalitati de 

intarziere calculate conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul 
de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita 

cotei prevazute la art. 2206 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu 

modificarile si completarile ulterioare, restituiri ale creditelor acordate 

in baza legii, sume reprezentand contravaloarea cursurilor de formare 

profesionala incasata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, 

penalitati, amenzi si orice alte sume incasate potrivit legii la bugetul 

asigurarilor pentru somaj. 

   20. Articolul 31 se abroga. 

   21. Articolul 32 se abroga. 

   22. La articolul 33 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 

   b) plata contributiilor pentru asigurari sociale de stat pentru 

beneficiarii indemnizatiilor de somaj, stabilite potrivit legii. 

   23. La articolul 34, alineatul (2) se abroga. 

   24. La articolul 37, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: 

   Art. 37. - (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele in care 

angajatii sau, dupa caz, si angajatorii au datorat contributii de asigurari 

pentru somaj in sistemul asigurarilor pentru somaj in Romania, conform 

legislatiei nationale, pana la data la care aceste contributii de asigurari 

pentru somaj au fost eliminate, si in alte tari, conform legislatiei din 

tara respectiva, in conditiile stabilite prin acordurile si conventiile 

internationale la care Romania este parte, precum si perioadele in care 

persoanele sunt asigurate obligatoriu sau facultativ, in conditiile 

prezentei legi. 

   25. La articolul 38 alineatul (1), litera k) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 

   k) incetarii contractului de mandat, a contractului de management sau, 

dupa caz, a raportului juridic in considerarea caruia s-au realizat 

venituri de natura celor prevazute la art. 19 lit. h) si i); 
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   26. La articolul 39 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 

   b) suma prevazuta la lit. a), la care se adauga o suma calculata prin 

aplicarea, asupra mediei veniturilor care constituie baza de calcul al 

indemnizatiei de somaj pe ultimele 12 luni in care s-a realizat stagiu de 

cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de 

cotizare. 

   27. La articolul 39, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, 
alineatul (21), cu urmatorul cuprins: 

   (21) Veniturile care constituie baza de calcul al indemnizatiei de 

somaj, prevazute la alin. (2) lit. b), se stabilesc prin normele 

metodologice de aplicare a prezentei legi si se declara prin Declaratia 

privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit 

si evidenta nominala a persoanelor asigurate, prevazuta de Legea nr. 

227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. 

   28. La articolul 42, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: 

   (2) Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii care, la data 

solicitarii dreptului, au fost admisi sau urmeaza cursurile unei forme de 

invatamant, organizate si/sau acreditate, dupa caz, in conditiile legii. 

   29. La articolul 44, literele b) si g) se modifica si vor avea urmatorul 
cuprins: 

   b) la data de intai a lunii urmatoare lunii in care a realizat, din 

activitati autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decat 

valoarea indicatorului social de referinta in vigoare; 
   ........................................................................

.................... 

   g) la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de 

varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate ori a pensiei anticipate 

partiale sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila; 

   30. La articolul 47, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: 

   Art. 47. - (1) Sumele acordate in mod necuvenit din bugetul asigurarilor 

pentru somaj, precum si orice alte debite constituite la bugetul 

asigurarilor pentru somaj, altele decat cele provenind din contributia 

asiguratorie pentru munca, se recupereaza pe baza deciziilor emise de 

agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau, dupa caz, de centrele 

regionale de formare profesionala a adultilor, care constituie titluri 

executorii. 

   31. La articolul 48, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: 

   (2) Contributia pentru asigurarile sociale de stat se suporta din 

bugetul asigurarilor pentru somaj si se vireaza caselor de asigurari 

respective de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca. 

   32. La articolul 731 alineatul (5), literele b) si c) se modifica si vor 
avea urmatorul cuprins: 

   b) absolventii care se incadreaza la angajatori cu care au fost in 

raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani, cu exceptia situatiei 

in care, pentru persoanele respective, acesti angajatori au incheiat 

contracte individuale de munca pe perioada vacantelor, in conditiile Legii 

nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si 

studentilor, cu modificarile ulterioare, indiferent daca au beneficiat sau 

nu de stimulent financiar; 

   c) absolventii care in perioada cuprinsa intre data absolvirii si data 

solicitarii dreptului au fost admisi in unul dintre nivelurile de 

invatamant, conform prevederilor legale. 

   33. La articolul 731, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 

   (6) Persoanele care beneficiaza de prima prevazuta la alin. (1) au 

dreptul la mentinerea primei acordate si in situatia in care, in perioada 

de 12 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu 
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la angajatorul la care s-au incadrat in munca si se incadreaza in termen de 

30 de zile la un alt angajator, in aceleasi conditii, respectiv cu norma 

intreaga, pentru o perioada mai mare de 12 luni. 

   34. La articolul 732, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 

   Art. 732. - (1) Somerii inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei 

de munca, de cel putin 30 de zile, care nu beneficiaza de indemnizatie de 

somaj, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga, pentru o 

perioada mai mare de 3 luni, ulterior datei inregistrarii la agentiile 

pentru ocuparea fortei de munca, beneficiaza de o prima de activare in 

valoare de 500 lei, neimpozabila. 

   35. La articolul 751 alineatul (4), dupa litera g) se introduc patru noi 
litere, literele h)-k), cu urmatorul cuprins: 

   h) persoanele care detin in proprietate sau coproprietate o locuinta in 

localitatea in care se incadreaza in munca sau in localitatile invecinate 

acesteia, precum si persoanele al caror sot, a caror sotie, ai caror copii 

aflati in intretinere sau orice alta persoana care impreuna cu acestea 

constituie o familie in sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa 

caz, detin in proprietate sau coproprietate o locuinta in localitatea in 

care se incadreaza in munca sau in localitatile invecinate acesteia, in 

cazul primei de incadrare; 

   i) persoanele care detin in proprietate sau coproprietate o locuinta in 

localitatea in care se incadreaza in munca sau in localitatile invecinate 

acesteia, precum si persoanele al caror sot, a caror sotie, ai caror copii 

aflati in intretinere sau orice alta persoana care impreuna cu acestea 

constituie o familie in sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu 

modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, detin in proprietate sau 

coproprietate o locuinta in localitatea in care persoana isi schimba 

domiciliul sau isi stabileste resedinta sau in localitatile invecinate 

acesteia, ca urmare a incadrarii in munca, in cazul primei de instalare; 

   j) persoanele carora angajatorul sau autoritatile administratiei publice 

locale sau centrale le asigura transportul sau le suporta cheltuielile 

aferente acestuia, in cazul primei de incadrare; 

   k) persoanele carora angajatorul sau autoritatile administratiei publice 

locale sau centrale le asigura locuinta de serviciu sau suportarea 

cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri 

publice, in cazul primei de instalare. 

   36. La articolul 763 alineatul (3), dupa litera a) se introduce o noua 

litera, litera a1), cu urmatorul cuprins: 

   a1) persoanele al/a caror sot/sotie a beneficiat de prima de relocare 

sau de una dintre primele prevazute la art. 74 si 75, in ultimele 36 de 

luni premergatoare solicitarii primei de relocare; 

   37. La articolul 763 alineatul (3), litera g) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 

   g) persoanele care detin in proprietate sau coproprietate o locuinta in 

localitatea in care se incadreaza in munca sau in localitatile invecinate 

acesteia, precum si persoanele al caror sot, a caror sotie, ai caror copii 

aflati in intretinere sau orice alta persoana care impreuna cu acestea 

constituie o familie in sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu 

modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, detin in proprietate sau 

coproprietate o locuinta in localitatea in care persoana isi schimba 

domiciliul sau isi stabileste resedinta sau in localitatile invecinate 

acesteia, ca urmare a incadrarii in munca. 

   38. La articolul 77, litera c) se abroga. 

   39. La articolul 772, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 

   (2) Cuantumul lunar al subventiei acordate pentru fiecare persoana 

incadrata cu contract individual de munca din randul somerilor este: 
   a) in perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din valoarea indicatorului 

social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca; 
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   b) in perioada 1 noiembrie-31 martie, valoarea indicatorului social de 

referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, la care se adauga 

contributia asiguratorie pentru munca datorata de angajatori, aferenta 

acestuia. 

   40. La articolul 80 alineatul (3), literele b) si c) se modifica si vor 
avea urmatorul cuprins: 

   b) angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca cu 

absolventii institutiilor de invatamant, cu exceptia situatiei in care 

pentru persoanele respective au fost incheiate contracte individuale de 

munca pe perioada vacantelor, in conditiile Legii nr. 72/2007, cu 

modificarile ulterioare, indiferent daca au beneficiat sau nu de stimulent 

financiar; 

   c) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta 

de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de 

administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin 

una dintre facilitatile prevazute la alin. (1) si (2), precum si la art. 

85, pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu 

angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie sau ca 

urmare a acordului partilor, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani; 

   41. La articolul 841, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 

   Art. 841. - (1) Angajatorii care, dupa indeplinirea obligatiei prevazute 

la art. 83 alin. (1), mentin raporturile de munca sau de serviciu cu 

absolventii incadrati in conditiile art. 80 primesc, pentru fiecare an de 

continuare a raporturilor de munca sau de serviciu, un ajutor financiar 

egal cu suma aferenta contributiei asiguratorii pentru munca datorate de 

angajatori pentru aceste persoane si virate, conform legii. 

   42. La articolul 841, alineatul (3) se abroga. 

   43. La articolul 85 alineatul (6), litera b) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 

   b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta 

de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de 

administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin 

una dintre facilitatile prevazute la art. 80 si la alin. (1), (2) si (5) 

pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul 

care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie sau ca urmare a 

acordului partilor, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani; 

   44. La articolul 85 alineatul (6), dupa litera c) se introduce o noua 
litera, litera d), cu urmatorul cuprins: 

  d) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta 

de una sau mai multe persoane fizice care sunt rude sau afini pana la 

gradul IV inclusiv cu persoanele care au calitatea de administrator/asociat 

la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile 

prevazute la art. 80 si la alin. (1), (2) si (5) pentru persoanele in 

situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de 

facilitati au incetat prin demisie sau ca urmare a acordului partilor, 

conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani. 

   45. Punctul 3 „Facilitati acordate angajatorilor“ ce cuprinde articolul 
93 se abroga. 

   46. La articolul 934 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 

   b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta 

de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de 

administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin 

una dintre facilitatile prevazute la art. 80 si art. 85 alin. (1) si (2) 

pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul 

care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie sau ca urmare a 

acordului partilor, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani; 

   47. La articolul 95, alineatul (14) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 

   (14) Sumele cuvenite pentru masurile de stimulare a ocuparii fortei de 
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munca finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru a caror 

acordare se prevede, potrivit dispozitiilor legale, incheierea de conventii 

cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, nu se deduc de 

catre angajator din contributia asiguratorie pentru munca prevazuta de 

Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si se 

acorda de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, in 

conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei 

legi. 

   48. La articolul 95, alineatul (15) se abroga. 

   49. La articolul 113, litera c) se abroga. 

   50. La articolul 113, dupa litera l) se introduce o noua litera, litera 
m), cu urmatorul cuprins: 

   m) neeliberarea documentelor prevazute de legislatia in vigoare de catre 

angajator persoanelor care doresc sa beneficieze sau beneficiaza de 

drepturi banesti care se acorda conform prevederilor prezentei legi. 

   51. La articolul 114 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 

   a) cele prevazute la lit. a), b), f), h), j) si m), cu amenda de la 

3.000 lei la 5.000 lei; 

   52. La articolul 114 alineatul (1), litera c) se abroga. 
 

   Art. II. - Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea 

Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, cu 

modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 

   1. La articolul 3, literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins: 
   a) principiul contributivitatii, conform caruia Fondul de garantare se 

constituie prin distribuirea din contributia asiguratorie pentru munca 

datorata de angajatori la bugetul de stat a cotei prevazute la art. 2206 

alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

   b) principiul obligativitatii, potrivit caruia angajatorii au, conform 

legii, obligatia de a participa la constituirea Fondului de garantare, prin 

plata contributiei asiguratorie pentru munca prevazute la art. 2203 din 

Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   2. La articolul 4, litera a) va avea urmatorul cuprins: 

   a) angajator - persoana fizica sau persoana juridica ce poate sa 

angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca sau raport 

de munca, in conditiile legii; 

   3. La articolul 5 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins: 
   a) sumele care se distribuie Fondului de garantare, conform art. 2206 

alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile 

ulterioare, din contributia asiguratorie pentru munca; 

   4. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins: 

   Art. 7. - Angajatorii au obligatia de a plati, potrivit prevederilor 

Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, contributia 

asiguratorie pentru munca. 

   5. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins: 

   Art. 8. - Angajatorii au obligatia sa depuna declaratia prevazuta la 

art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile 

ulterioare, potrivit prevederilor acestei legi. 

   6. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins: 

   Art. 9. - (1) Activitatea privind inregistrarea fiscala, declararea, 

stabilirea, verificarea, colectarea si solutionarea contestatiilor pentru 

contributia asiguratorie pentru munca se realizeaza de organul fiscal 

central definit conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura 

fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. 

   (2) Din sumele realizate din activitatea de colectare a contributiei 

asiguratorie pentru munca prevazuta la alin. (1) se distribuie la Fondul de 

garantare cota prevazuta la art. 2206 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 

227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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   Art. III. - (1) Pentru persoanele care solicita acordarea indemnizatiei 

de somaj dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in 

vederea determinarii sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale 

diferentiate in functie de stagiul de cotizare prevazute la art. 39 alin. 

(2) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru 

somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si 

completarile ulterioare, se au in vedere, dupa caz: 

   a) pentru perioadele in care persoana a realizat stagiu de cotizare 

ulterior datei de 1 ianuarie 2018, veniturile care constituie baza de 

calcul al indemnizatiei de somaj prevazute la art. 39 alin. (2) lit. b) din 

Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, modificat 

prin prezenta ordonanta de urgenta; 

   b) pentru perioadele in care persoana a realizat stagiu de cotizare 

anterior datei de 1 ianuarie 2018, veniturile prevazute la art. 39 alin. 

(2) lit. b) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile 

ulterioare, in forma anterioara intrarii in vigoare a modificarilor si 

completarilor aduse prin prezenta ordonanta de urgenta. 

   (2) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) si care au fost asigurate 

in baza unui contract de asigurare pentru somaj, la determinarea sumei 

calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de 

stagiul de cotizare, prevazuta la art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 

76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se are in vedere 

venitul lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj, indiferent 

daca perioada asigurata in temeiul acestui contract de asigurare este 

ulterioara sau anterioara datei de 1 ianuarie 2018. 
 

   Art. IV. - Pentru persoanele care solicita acordarea indemnizatiei de 

somaj, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru 

somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si 

completarile ulterioare, dupa data intrarii in vigoare a prezentei 

ordonante de urgenta, in vederea stabilirii stagiului de cotizare in 

sistemul asigurarilor pentru somaj sunt aplicabile urmatoarele dispozitii 

tranzitorii: 

   a) pentru perioadele ulterioare datei de 1 ianuarie 2018, prevederile 

privind stagiul de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj ale Legii 

nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare la 1 

ianuarie 2018; 

   b) pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2018, prevederile 

privind stagiul de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj ale Legii 

nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in forma 

anterioara intrarii in vigoare a modificarilor si completarilor aduse prin 

prezenta ordonanta de urgenta. 
 

   Art. V. - (1) Persoanele al caror drept la indemnizatie de somaj a fost 

stabilit inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de 

urgenta beneficiaza de acest drept in cuantumul stabilit sau, dupa caz, 

aflat in plata la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de 

urgenta. 

   (2) Persoanele pentru care, la data intrarii in vigoare a prezentei 

ordonante de urgenta, plata indemnizatiei de somaj este suspendata in 

conditiile legii si repunerea in plata a acestui drept se realizeaza 

ulterior acestei date beneficiaza de dreptul la indemnizatie de somaj in 

cuantumul stabilit si, dupa caz, recalculat conform prevederilor legale 

pana la data suspendarii platii acestui drept. 
 

   Art. VI. - (1) Persoanele care solicita acordarea primei de activare 

prevazute la art. 732, primelor de mobilitate prevazute la art. 74 si 75 

sau primei de relocare prevazute la art. 762 din Legea nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, 

cu modificarile si completarile ulterioare, inainte de data intrarii in 
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vigoare a prezentei ordonante de urgenta, beneficiaza de aceste prime in 

cuantumul si conditiile prevazute de dispozitiile Legii nr. 76/2002, cu 

modificarile si completarile ulterioare, in forma anterioara intrarii in 

vigoare a modificarilor si completarilor aduse prin prezenta ordonanta de 

urgenta. 

   (2) Persoanele care solicita acordarea primei de activare prevazute la 

art. 732, primelor de mobilitate prevazute la art. 74 si 75 sau primei de 

relocare prevazute la art. 762 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si 

completarile ulterioare, dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de 

urgenta, beneficiaza de aceste prime in cuantumul si conditiile prevazute 

de dispozitiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile 

ulterioare, in vigoare la 1 ianuarie 2018, indiferent daca incadrarea in 

munca s-a realizat anterior sau ulterior intrarii in vigoare a prezentei 

ordonante de urgenta. 
 

   Art. VII. - (1) Angajatorii care, pentru acordarea masurilor de 

stimulare a ocuparii fortei de munca finantate din bugetul asigurarilor 

pentru somaj, au incheiat conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de 

munca judetene sau a municipiului Bucuresti, potrivit Legii nr. 76/2002 

privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de 

munca, cu modificarile si completarile ulterioare, inainte de data intrarii 

in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, beneficiaza de aceste masuri 

de stimulare in cuantumul si conditiile prevazute de dispozitiile Legii nr. 

76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in forma anterioara 

intrarii in vigoare a modificarilor si completarilor aduse prin prezenta 

ordonanta de urgenta, cu respectarea, pentru perioadele fiscale incepand cu 

anul 2018, a prevederilor art. VIII. 

   (2) Conventiile incheiate cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca 

judetene sau a municipiului Bucuresti, potrivit Legii nr. 76/2002, cu 

modificarile si completarile ulterioare, aflate in derulare la data 

intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, isi produc efectele 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si 

completarile ulterioare, in forma anterioara intrarii in vigoare a 

modificarilor si completarilor aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, 

precum si cu prevederile din cuprinsul acestor conventii, cu exceptia 

prevederilor art. 95 alin. (14) din aceasta lege, care reglementeaza 

acordarea masurilor de stimulare prin deducere din contributia datorata de 

angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, prevederi care in cuprinsul 

conventiilor respective se considera modificate in mod corespunzator. 

   (3) Angajatorii care solicita acordarea masurilor de stimulare a 

ocuparii fortei de munca din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si 

completarile ulterioare, finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, 

si incheie conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene 

sau a municipiului Bucuresti, dupa data intrarii in vigoare a prezentei 

ordonante de urgenta, beneficiaza de aceste masuri de stimulare in 

cuantumul si conditiile prevazute de dispozitiile Legii nr. 76/2002, cu 

modificarile si completarile ulterioare, in vigoare la 1 ianuarie 2018, 

indiferent daca incadrarea in munca a persoanelor pentru care se incheie 

conventiile respective s-a realizat anterior sau ulterior intrarii in 

vigoare a prezentei ordonante de urgenta. 
 

   Art. VIII. - Incepand cu perioada aferenta anului fiscal 2018, sumele 

cuvenite pentru masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca finantate 

din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru a caror acordare se prevede, 

potrivit dispozitiilor legale, incheierea de conventii cu agentiile pentru 

ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, nu se mai 

deduc de catre angajator conform prevederilor legale in vigoare pana la 

data de 1 ianuarie 2018 si prevederilor corespunzatoare din cuprinsul 

conventiilor incheiate si se acorda de catre agentiile pentru ocuparea 

fortei de munca teritoriale, in conditiile stabilite prin Hotararea 

Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
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a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si 

stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile 

ulterioare, modificata in mod corespunzator ca urmare a modificarii si 

completarii Legii nr. 76/2002 prin prezenta ordonanta de urgenta. 
 

   Art. IX. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 

1 ianuarie 2018. 

   (2) Pana la data prevazuta la alin. (1), Ministerul Muncii si Justitiei 

Sociale, la propunerea Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca, va 

modifica in mod corespunzator actele normative elaborate in vederea 

aplicarii Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si 
stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 
  

  
PRIM-MINISTRU 

MIHAI TUDOSE 

  
                                         Contrasemneaza: 

                                           p. Ministrul muncii si justitiei 

sociale, 

                                          Adrian Marius Rindunica, 

                                          secretar de stat 

                                          Ministrul afacerilor externe, 

                                          Teodor-Viorel Melescanu 

                                            Ministrul delegat pentru 

afaceri europene, 

                                          Victor Negrescu 

                                          Ministrul finantelor publice, 

                                         Ionut Misa 

  
   Bucuresti, 6 decembrie 2017. 

   Nr. 95. 
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