
TABEL COMAPARATIV

LEGEA nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare şi
LEGEA nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Nr.crt. TEXTUL ACTUAL TEXTUL PROPUS PT MODIFICARE
Art. I Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după 
cum urmează:

1. Art. 5
IVA4. tânăr NEET - persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi 
până la împlinirea vârstei de 25 de ani, care nu are loc de 
muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la 
activităţi de formare profesională;

La articolul 5, punctul IV A4 va avea următorul cuprins:

„IVA4. tânăr NEET - persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi 
până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care nu are loc de muncă, 
nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de 
formare profesională;”

Art. II Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 
2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

SECŢIUNEA 1 
Dispoziţii generale

SECŢIUNEA a 3-a 
Stabilirea cuantumului ajutorului social

ART. 6 (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri nete lunare până la 
nivelul venitului minim garantat beneficiază de o majorare cu 15% 
a cuantumului ajutorului social pe familie, în cazul în care cel puţin 
un membru al familiei face dovada că lucrează pe bază de contract 
individual de muncă, are statut de funcţionar public sau prestează o 
activitate, realizând venituri cu caracter salarial.

La articolul 6 alineatul (1) se abrogă

1. După articolul 62 se introduce un nou articol 63, cu 
următorul cuprins:

” Art. 63 -  (1) în situaţia în care persoana singură aptă de muncă 
sau, după caz, una dintre persoanele apte de muncă din familia



beneficiară de ajutor social se angajează cu contract individual de muncă 
sau în baza unui raport de serviciu, pentru o perioadă de cel puţin 24 
luni, acordarea ajutorului social se prelungeşte pentru o perioadă de 6 
luni, în cuantumul primit anterior angajării.

(2) Pentru stimularea angajării, persoana singură aptă de muncă 
sau, după caz, persoanele apte de muncă din familia beneficiară de 
ajutor social au obligaţia să se prezinte la agenţia pentru ocuparea forţei 
de muncă din 6 în 6 luni, începând cu luna în care au obţinut dovada 
prevăzută la art. 7 alin.( 1) sau ori de câte ori sunt solicitate de aceasta.”

ART. 8 (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al 
persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care 
membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, 
inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, 
asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter 
permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale 
de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:

=a) alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

b) alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 
privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

c) bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale 
prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv, alin. (5) din Legea 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) 
şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare;

e) stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 
248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a 
copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările 
ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării 
în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii 
defavorizate;

f) sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 
1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului 
financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de 
protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările



ulterioare;
g) veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional 

desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 
zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h) sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele 
locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii 
excepţionale.

(1A1) *** Abrogat

(2) în cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, 
închiriere, comodat ori altă formă de deţinere cel puţin unul dintre 
bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea 
acordării ajutorului social, aceasta nu beneficiază de ajutor social.

(3) Lista prevăzută la alin. (2) se stabileşte prin normele 
metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi şi se poate 
actualiza anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(4) în cazul familiei sau al persoanei singure care locuieşte şi 
gospodăreşte împreună cu alte familii ori persoane singure şi 
contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a 
unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la 
stabilirea cuantumului ajutorului social se iau în considerare atât 
veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din 
veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din 
gospodărie.

3. La articolul 8 alineatul (1), după litera h) se introduce o 
nouă literă, liti), cu următorul cuprins;
” i) sumele primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor 
social pentru participarea la programe de formare profesională 
organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri 
salariale.”

SECŢIUNEA a 4-a 
Stabilirea şi plata ajutorului social

ART. 10 (1) Cererea de acordare a ajutorului social şi declaraţia pe propria 
răspundere se înregistrează la primarul localităţii în a cărei rază 
teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa titularul.

(2) în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi, documentele prevăzute la 
alin. (1) se depun la primarul localităţii în a cărei rază teritorială 
aceştia îşi au reşedinţa sau, după caz, domiciliul.



(3) In cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (2), cererea se 
înregistrează la primarul localităţii sau, după caz, al sectorului 
municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială trăiesc acestea.

(4) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se întocmesc potrivit 
modelului prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei 
legi. 4. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou 

alineat, alin.(5) cu următorul cuprins:
“ (5) Primăriile vor dezvolta sisteme informatice de transmitere a 
solicitărilor, astfel încât cererile şi documentele doveditoare să poată fi 
depuse şi înregistrate electronic.“

SECŢIUNEA a 5-a 
Obligaţiile beneficiarilor de ajutor social

ART. 15 (1) Pentru menţinerea dreptului la ajutorul social, pentru persoanele 
apte de muncă din familiile beneficiare, se verifică lunar dacă au 
încheiat un contract individual de muncă, că nu au refuzat un loc de 
muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei 
de muncă şi de formare profesională oferite de către agenţiile 
teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă.

(2) Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi 
inspectoratul teritorial de muncă transmit agenţiei teritoriale, lunar, 
situaţia nominală cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor 
social care s-au încadrat în muncă, inclusiv care au plecat cu 
contract de muncă în străinătate, au refuzat un loc de muncă oferit 
sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de 
muncă şi de formare profesională.

(3) Pentru întocmirea situaţiilor prevăzute la alin. (2), agenţiile 
teritoriale, pe baza situaţiilor transmise de primar în termenul 
prevăzut la art. 13A1 alin. (3), în termen de 5 zile lucrătoare de la 
primirea acestora, au obligaţia de a transmite lunar, în format 
electronic, atât la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de 
muncă, cât şi la inspectoratul teritorial de muncă, lista persoanelor 
apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social.

(4) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea listei prevăzute la 
alin. (3), agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi 
inspectoratul teritorial de muncă transmit agenţiei teritoriale situaţia 
nominală cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social

5. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alin.(2Al) cu următorul cuprins:
“ (2A1) Pentru menţinerea dreptului la ajutorul social în condiţiile art. 
63, situaţia nominală prevăzută la alin.(2) cuprinde şi informaţii cu 
privire la perioada pentru care persoanele apte de muncă beneficiare de 
ajutor social se angajează cu contract individual de muncă sau în baza 
unui raport de serviciu.”



care s-au încadrat în muncă, inclusiv cu cele care au plecat cu 
contract de muncă în străinătate, au refuzat un loc de muncă oferit 
sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de 
muncă şi de formare profesională.

(5) Modalitatea de colaborare şi schimbul de informaţii între 
agenţiile teritoriale şi agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de 
muncă, respectiv între agenţiile teritoriale şi inspectoratele 
teritoriale de muncă, în vederea aplicării prevederilor alin. (2) - (4) 
şi realizării atribuţiilor ce le revin potrivit prevederilor legale, se 
stabilesc prin protocol încheiat la nivel central între Agenţia 
Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv între Agenţia Naţională 
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Inspecţia Muncii.

(6) *** Abrogat

(7) Refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la 
serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare 
profesională oferite de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de 
muncă atrage încetarea dreptului la ajutorul social.

(8) în situaţia prevăzută la alin. (7), familia sau persoana singură 
poate solicita un nou drept după o perioadă de 12 luni de la data 
deciziei de încetare a dreptului la ajutorul social.

6. La articolul 15, după alineatul (8) se introduc două noi 
alineate alin.(9) şi (10) cu următorul cuprins:
”(9) Se asimilează situaţiilor prevăzute la alin.(7) şi neprezentarea la 
solicitarea agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, în 
termenele prevăzute de art.63 alin.(2) a persoanelor apte de muncă 
beneficiare de ajutor social.
(10) Fac excepţie de la prevederile alin.(9) situaţiile în care persoanele 
apte de muncă beneficiare de ajutor social nu s-au prezentat la 
solicitarea agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, din 
motive de sănătate, dovedite cu certificat medical eliberat de medicul de 
familie, sau, după caz, de medicul specialist. Dovada neprezentării din 
motive medicale se prezintă la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei 
de muncă, în termen de maximum 30 de zile de la eliberare.”

ART. 151 (1) Lunar, pe data de 1 a fiecărei luni, pentru luna următoare, 
beneficiarii lucrărilor au obligaţia de a transmite primarului, în scris, 
situaţia cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de 
ajutor social care au efectuat activităţile sezoniere, precum şi



numărul de ore efectuate.

(2) Pe baza situaţiei prevăzute la alin. (1), primarul stabileşte 
menţinerea acordării ajutorului social sau încetarea acestuia.

(3) Refuzul repetat de două ori al persoanelor apte de muncă din 
familiile beneficiare de ajutor social de a efectua activităţile 
sezoniere conduce la încetarea dreptului.

(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) persoanele care au 
acceptat un loc de muncă oferit sau participă la serviciile pentru 
stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională 
oferite de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, după 
aprobarea listei prevăzute laart. 6A1 alin. (2).

(5) în situaţia prevăzută la alin. (2) se aplică prevederile art. 15 alin. 
(8).

DupS articolul 151 se introduce un nou articol, art. 15A2 , cu 
următorul cuprins:
”Art. 15A2 - (1) Angajarea persoanelor apte de muncă beneficiare de 
ajutor social este condiţionată de înscrierea şi parcurgerea cursurilor 
programului educaţional ”A doua şansă” reglementate prin metodologia 
privind organizarea programului elaborată şi aprobată de către 
Ministerul Educaţiei, recomandate de agenţiile teritoriale pentru 
ocuparea forţei de muncă în cadrul serviciilor de informare şi consiliere 
profesională.
(2) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, denumite, 
în continuare inspectorate şcolare, comunică lunar atât agenţiilor 
teritoriale, cât şi agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă 
numărul locurilor disponibile pentru înscrierea în cadrul programului 
educaţional ”A doua şansă” .
(3) Inspectoratele şcolare aprobă, după caz, majorarea numărului de 
locuri în formaţiunile deja existente, organizate în condiţiile Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
în situaţia în care numărul persoanelor apte de muncă din familiile 
beneficiare de ajutor social depăşeşte numărul de locuri disponibile 
pentru programul educaţional ”a doua şansă”. în funcţie de numărul 
solicitanţilor, inspectoratele şcolare pot aproba înfiinţarea de noi 
formaţiuni pentru anul şcolar următor.



(4) Refuzul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social de a 
participa la cursurile programelor educaţionale de tip ”a doua şansă” 
conduce la încetarea dreptului la ajutorul social, în aceste situaţii fiind 
aplicabile prevederile art. 15 alin.(8).
(5) Comunicarea situaţiei centralizate a persoanelor apte de muncă 
beneficiare de ajutor social se realizează electronic sau prin preluarea 
datelor din Sistemul informatic integrat al învăţământului din România 
(SUR) pentru activităţile din domeniul preuniversitar, organizat în baza 
Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.371/2017. Transmiterea 
datelor se realizează în conformitate cu dispoziţiile protocolului încheiat 
între Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţia 
Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Ministerul Educaţiei.”

ART. 18 (1) Plata ajutorului social se poate suspenda numai prin decizie a 
directorului executiv, în următoarele situaţii:

a) în situaţia în care agenţia teritorială constată, pe baza 
documentelor transmise de primar, prevăzute la art. 13A1 alin. (3) 
lit. a) - c), că s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social;

b) pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate 
poştale retumate pentru titularul ajutorului social;

c) în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de 
reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României s-au constatat date 
eronate cu privire la componenţa familiei sau a veniturilor 
beneficiarilor;

d) în situaţia în care pe baza informaţiilor transmise de agenţiile 
teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă şi de inspectoratele 
teritoriale de muncă, potrivit art. 15, se constată că persoanele apte 
de muncă din familiile beneficiare de ajutor social au încheiat un 
contract de muncă sau au refuzat un loc de muncă ori participarea 
la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de 
formare profesională oferite.

(2) Plata ajutorului social se suspendă, în condiţiile alin. (1), 
începând cu luna următoare celei în care s-a făcut constatarea.

(3) în situaţia prevăzută la alin. (1), directorul agenţiei teritoriale 
solicită primăriei în a cărei rază teritorială locuieşte familia sau 
persoana singură verificarea situaţiei sau, după caz, dispune 
efectuarea de verificări de către inspectorii sociali de la nivelul 
agenţiei teritoriale.

La articolul 18, alineatul (1), litera d) se abrogă



(4) După verificare, drepturile neridicate de către titular se achită 
acestuia, din oficiu, după caz, în acelaşi cuantum sau în cuantum 
modificat, dacă cele constatate nu conduc la încetarea dreptului.

ART. 19 Efectuarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) în luna următoare 
celei în care s-a produs suspendarea efectivă a plăţii are ca efect 
reluarea plăţii drepturilor începând cu luna următoare.

ART. 20 Dreptul la ajutor social încetează în următoarele situaţii:
a) în cazul în care beneficiarii nu mai îndeplinesc condiţiile 

prevăzute de prezenta lege;
b) în cazul în care dreptul la ajutor social, respectiv plata acestuia 

au fost suspendate şi în termen de 3 luni de la data suspendării plăţii 
nu au fost îndeplinite obligaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2);

c) în cazul în care, după verificarea prevederilor art. 18 alin. (3) 
se constată că beneficiarul ajutorului social nu mai îndeplineşte 
condiţiile prevăzute de lege;

d) în cazul în care pe parcursul acordării dreptului la ajutorul 
social beneficiarii refuză să furnizeze informaţii cu privire la 
membrii familiei sau la veniturile realizate, potrivit prevederilor art. 
14A1 alin. (2);

e) în cazul în care se constată situaţia prevăzută la art. 15 alin. (7);
f) în cazul în care, după verificarea prevăzută la art. 14 alin. (1), 

se constată că familia sau persoana singură a realizat venituri din 
alte surse şi acestea nu au fost declarate de titular conform art. 14 
alin. (1), se dispune încetarea dreptului la ajutor social;

g) în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 15A1 alin. 
(3).

(2) încetarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziţie scrisă a 
primarului. în situaţia de încetare prevăzută la alin. (1) lit. e) agenţia 
teritorială are obligaţia de a comunica primarului înregistrarea 
situaţiei prevăzute la art. 15 alin. (7), în vederea emiterii dispoziţiei 
de încetare a dreptului.

(3) în situaţia prevăzută la alin. (2), primarul, în termenul prevăzut 
la art. 13A1 alin. (3), transmite agenţiei teritoriale dispoziţiile de 
încetare a dreptului la ajutor social, pe bază de borderou.

(4)Incetarea plăţii ajutorului social se face prin decizie a directorului

1. La articolul 20 alineatul (1), litera a) se modifică şi va 
avea urmâtorul cuprins:

”a) în cazul în care beneficiarii nu mai îndeplinesc condiţiile 
prevăzute de prezenta lege, cu excepţia situaţiei prevăzută la art. 63 „

2. La articolul 20, alineatul (1), după litera g), se introduc 
două noi litere, lit h) şi i), cu următorul cuprins:

”h) în cazul finalizării perioadei de 6 luni prevăzută la art. 63;
i) în cazul încetării raporturilor de muncă sau de serviciu în intervalul 

de 6 luni prevăzute la art. 63

3. La articolul 20, alineatul (1), litera e) va avea următorul 
cuprins:

” e) în cazul în care se constată situaţia prevăzută la art. 15 alin. (7) şi 
art. 152alin.(4);”

4. La articolul 20, după alineatul (1) se introduc două noi 
alineate, alin. (1!) şi ( l2), cu următorul cuprins:

** ( l 1) în vederea stabilirii situaţiilor de excepţie prevăzute la 
alin.(l) lit a), agenţia teritorială are obligaţia de a comunica primarului 
în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea situaţiei 
prevăzută la art. 15 alin.(2), un tabel nominal cu persoanele apte de 
muncă beneficiare de ajutor social care s-au angajat pentru o perioadă de 
minimum 12 luni.

(I2) Verificarea situaţiei de încetare prevăzută la alin.(l) lit.i) se 
face cu sprijinul inspectoratelor teritoriale de muncă, pe baza Registrului 
electronic de evidenţă a salariaţilor.”

5. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

”(2) încetarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziţie 
scrisă a primarului. în situaţia de încetare prevăzută la alin. (1) lit. e), h)



agenţiei teritoriale, pe baza documentelor prevăzute la alin. (3), 
începând cu luna următoare celei în care s-au constatat situaţiile 
prevăzute la alin. (1).

(5) Decizia directorului agenţiei teritoriale se comunică titularului în 
termen de 30 de zile de la data emiterii.

şi i) agenţia teritorială are obligaţia de a comunica primarului 
înregistrarea situaţiei prevăzute la art. 15 alin. (7) şi (9), precum şi de 
art. 152 alin.(4), în vederea emiterii dispoziţiei de încetare a dreptului.”

ART. 201 (1) în cazul în care se constată că dreptul la ajutorul social a fost 
stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei sau 
veniturile realizate ori pe parcursul acordării au intervenit 
modificări ale acestora, primarul emite dispoziţie de suspendare a 
dreptului pe care o transmite directorului agenţiei teritoriale în 
vederea emiterii deciziei de suspendare a plăţii ajutorului social şi 
verifică cauzele care au generat această situaţie.

(2) în situaţia în care, în urma verificării prevăzute la alin. (1), se 
constată că familia sau persoana singură are dreptul în continuare la 
ajutorul social în cuantumul anterior stabilit, drepturile neridicate 
de către titular se achită acestuia, pe bază de cerere înregistrată la 
agenţia teritorială.

(3) în cazul în care, în urma verificării prevăzute la alin. (1), se 
constată că familia sau persoana singură are dreptul la un ajutor 
social în sumă mai mare sau, după caz, mai mică, noul cuantum se 
stabileşte printr-o nouă dispoziţie scrisă a primarului.

ART.21 (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor social se 
recuperează de la titularul dreptului ajutorului în termenul general 
de prescripţie prevăzut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor social se 
face de către agenţia teritorială, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor 
măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă 
socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015.

(3) Pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, titularul semnează

2. La articolul 21, după alineatul (3) se introduc trei noi 
alineate, alin.(4), (5) şi (6) cu următorul cuprins:

” (4) Sumele acordate în perioaida prevăzută la art. 63 nu constituie 
debit şi nu se recuperează de la titularul dreptului.

(5) în cazul în care se înregistrează situaţia prevăzută la art. 
20 alin.(l) lit.i) sumele acordate se recuperează numai în situaţia în 
care încetarea raportului de muncă sau de serviciu are loc pentru 
motive care ţin de persoana salariatului, persoană aptă de muncă 
beneficiară de ajutor social, conform art. 61 alin (1) lit.a) din Legea 
nr.53/2003 -  Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. ^

(6) în situaţia prevăzută la alin.(5) sunt aplicabile dispoziţiile 
art. 15 alin.(8).”



un angajament de plată la solicitarea dreptului, aceste sume putând 
fi recuperate şi din alte drepturi plătite de agenţia teritorială. în 
situaţia în care titularul refuză semnarea angajamentului de plată, 
recuperarea sumelor plătite necuvenit se face, potrivit legii, direct de 
la beneficiar.

CAPITOLUL IV 
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 281 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 
lei la 5.000 lei neîndeplinirea de către primar a obligaţiilor 
prevăzute la art. 6 alin. (4) şi alin. (7) - (9), art. 6A1 alin. (2), art. 11 
alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13A1 alin. (3) şi (4), art. 14A1 alin. (3), 
art. 15 alin. (3), art. 15A1 alin. (2), art. 17 alin. (î) şi art. 20 alin. (3).

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 
lei la 2.000 lei următoarele fapte:

a) neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistenţă 
socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele 
klj atribuţii în domeniul protecţiei sociale din aparatul propriu de 
specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale a 
documentaţiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziţie, 
precum şi nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte 
de împlinirea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi art. 12 alin.
(3);

b) neîndeplinirea de către agenţia teritorială pentru ocuparea 
forţei de muncă şi inspectoratul teritorial de muncă a obligaţiilor 
prevăzute la art. 15 alin. (2).

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 
lei la 2.000 lei*) neîndeplinirea de către titularul ajutorului social a 
obligaţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) şi art. 14A1 alin. (1)*).

(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac după 
cum urmează:

a) de către inspectorii sociali, în cazul contravenţiilor prevăzute la 
alin. (1) şi (2);

b) de către primari sau persoanele împuternicite de aceştia, în 
cazul contravenţiei prevăzute la alin. (3).

(5) Constatarea contravenţiilor se poate efectua şi de către celelalte 
organe de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei

1. Alineatul (1) al articolului 281 se completează şi va avea 
următorul cuprins:

” (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 
lei la 5.000 lei neîndeplinirea de către primar a obligaţiilor prevăzute la 
art. 6 alin. (4) şi alin. (7) - (9), art. 61 alin. (2), art. 11 alin. (2), art. 12 
alin. (2), art. 131 alin. (3) şi (4), art. Î41 alin. (î) şi (3), art. 15 alin. (3), 
art. 151 alin. (2), art. 17 alin. (1) şi art. 20 alin. (3).”

2. La alineatul (2) al articolului 281 , după litera a) se 
introduc două noi litere, a1) şi a3), cu următorul cuprins:

”a‘) neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistenţă 
socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu 
atribuţii în domeniul protecţiei sociale din aparatul propriu de 
specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale a anchetelor 
sociale potrivit art. 14* alin.(l);
a2) netransmiterea de către inspectoratele şcolare a situaţiei lunare 
prevăzută la art. 152 alin. (5);”

3. Alineatul (3) al articolului 281 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

”(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei 
la 2.000 lei neîndeplinirea de către titularul ajutorului social a 
obligaţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1).”



Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în cadrul controalelor de fond sau 
tematice proprii dispuse de ministrul muncii, familiei, protecţiei 
sociale şi persoanelor vârstnice, conform atribuţiilor prevăzute la 
art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014**) 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările 
ulterioare.

(6) în situaţia prevăzută la alin. (5), organul de control al 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice are obligaţia de a transmite de îndată procesul-verbal de 
constatare organului de control competent potrivit alin. (4) în 
vederea aplicării sancţiunilor prevăzute de lege.

(7) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 
de ore***) de la data încheierii procesului-verbal de contravenţie 
ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul 
amenzii prevăzute la alin. (1) - (3), agentul constatator făcând 
menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(8) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (1) - 
(3) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare.

(9) Procesele-verbale întocmite de către personalul împuternicit în 
condiţiile alin. (4) lit. a) vor fi depuse în fotocopie la primarul 
comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului 
Bucureşti, după caz.

(1) După articolul 29 se introduce un nou articol, art. 291, cu 
următorul cuprins:
”Art. 291 -  (1) Pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor 
social care urmează cursurile programului ” a doua şansă” , la o distanţă 
mai mare de 5 km faţă de locuinţa acestora, autorităţile administraţiei 
publice locale asigură transportul acestora.

(2) Pentru fiecare persoană în situaţia prevăzută la alin.(l), 
autorităţile administraţiei publice locale beneficiază de decontarea



transportului în limita sumei de 500 lei/persoană/semestru şcolar .
(3) Decontarea sumelor prevăzute la alin.(2) se realizează din 

bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională 
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile teritoriale .

(4) Procedura de decontare se stabileşte prin normele 
metodologice de aplicare a prezentei legi.”


