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LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 

şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I - Legea privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă nr. 76/2002, publicată în Monitoml Oficial al României cu numărul 103 din data de 6 
februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după 
cum urmează:

1. La articolul 16, alineatul 1) se completează şi va avea următorul cuprins:
“Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă, 
aflate în una dintre următoarele situaţii:

a) au devenit şomeri în sensul prevederilor art. 5 pct. IV lit c);
b) nu au putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ;
c) ocupă un loc de muncă şi, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;
d) au obţinut statutul de refugiat sau beneficiază de altă formă de protecţie 

internaţională, conform legii, sau se află în procedura de soluţionare a cererii de azil şi 
au acces pe piaţa muncii, în condiţiile prevăzute de lege.

e) sunt cetăţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri 
în România sau care au drept de muncă pe teritoriul României, conform legii;

f) nu au putut ocupa loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenţie, 
respectiv în timpul sau după executarea unei pedepse ori a unei măsuri educative sau a 
altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare.

g) nu au putut ocupa loc de muncă şi sunt victime ale violenţei domestice; ”

2. La articolul 66, alineatul 1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Persoanele prevăzute la art. 16 lit. a), b), d), e), f) şi ^ precum şi persoanele care 
desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri 
mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare şi care sunt înregistrate la 
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă beneficiază, în mod gratuit, de servicii de formare 
profesională.”

3. La articolul 85, alineatul 1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de 
peste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri 
de lungă durată, tineri NEET sau victime ale violenţei domestice primesc lunar, pe o perioadă 
de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 2.250 
lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.



4. La articolul 85, alineatul 8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(8) Facilităţile prevăzute la alin. (1), (2) şi (5) se acordă angajatorilor în situaţia în care 
tinerii NEET, victimele violenţei domestice şi persoanele din categoriile menţionate sunt 
înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti.”

Art. II - în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la 
propunerea Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, în baza propunerilor Agenţiei Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, va modifica Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art 75 
şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
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