
EXPUNERE DE MOTIVE

LEGE
Pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitui minim 

garantatsi a legii nr. 196/2016 privind venitui minim de incluziune

Beneficiile de asistenja sociala reprezinta o forma de suplimentare sau de substituire a 
veniturilor individuale/familiale obtinute din munca, m vederea asigurarii unui nivel de 
trai minimal, precum §i o forma de sprijin Tn scopul promovarii incluziunii sociale §i 
cre§terii calitatii vietii anumitor categorii de persoane ale caror drepturi sociale sunt 
prevazute expres de lege.

Beneficiul de asistenta social sub forma venitului minim garantat se acorda persoanelor 
singure sau familiilor, daca venitui net lunar al persoanei singure sau al familiei este mai 
mic decat venitui minim garantat, la cererea expresa a acestora, m urma unei anchete 
sociale periodice efectuate de catre autoritatile locale si sunt platite de catre agentiile 
pentru plati si inspectie sociala judetene. Din datele publicate de catre Agentia Nationals 
pentru Plati si Inspectie Sociala, Tn luna decembrie 2020, Tn evidentele agentiei erau 
Tnregistrate 176.674 persoane beneficiare ale venitului minim garantat, iar platile 
efectuate pentru luna decembrie 2020 au fost de 46,9 milioane lei.

Beneficiarii de ajutor social, apti de munca, trebuie sa munceasca, sa devina 
independent! de ajutorul de la stat, sa Tsi poata Tntretine familia. AmendamentuI adus 
legii nr. 416/2001 prin care daca refuza un loc de munca, acestia nu mai primesc ajutorul 
social a avut beneficiul asteptat Tn sensul ca a redus numarul de dosare de ajutoare de 
tip social cu circa 50.000. Din datele Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, 
Tn anul 2020, din aproximativ 170.000 familii beneficiare de ajutor social, pentru 
aproximativ 700 a fostTncetata plata, din cauza refuzului unui loc de munca.

De aceea, urmatorul pas trebuie sa fie integrarea pe piata muncii a acestor persoane. 
Fara un loc de munca, aceste persoane raman dependente de ajutoarele de la stat. Si 
nu putem ajutoarele sociale fara a pune Tn loc masuri de sprijin pentru obtinerea unui 
venit prin munca, cu forme legale. Tn prezent, agentiile judetene pentru ocuparea fortei 
de munca (AJOFM) se ocupa dear formal de sustinerea beneficiarilor de ajutor social Tn 
identificarea unui loc de munca, pot trece si cateva luni fara sa existe o comunicare cu 
acestia Tn afara emiterii adeverintei lunare ca nu au refuzat loc de munca. Tn unele 
localitati, aceasta adeverinta este trimisa direct primariilor, persoanele nici nu mai ajung 
la sediul agentiei judetene de ocupare a fortei de munca.



Pe de alta parte, nici serviciile publice de asistenta sociala/directiile de asistenta sociala 
din primarii, care cunosc cel mai bine nevoile si conditiile de trai ale acestor persoane 
(m urma anchetei sociale realizata pentru acordarea ajutorului social) nu cunosc 
dificultatile de angajare a persoanelor apte de munca astfel meat agentiile judetene 
pentru ocuparea fortei de munca sa poata avea un punct de plecare Tn profilarea acestor 
persoane si Tn potrivirea cu oferta de munca Tnregistrata. Antreprenorii cauta forta de 
munca dar nu ajung sa Tntalneasca cererea de munca reprezentata de persoanele 
beneficiare de ajutor social.

Prin urmare, scopul propunerii legislative este de a asigura pe termen lung cresterea 
veniturilor beneficiarilor de venit minim garantat, prin sprijinirea Tn gasirea unui loc de 
munca
calificare/reprofesionalizare) Tn vederea ocuparii unui loc de munca.

Tn realizarea unui curs de formare profesionala (cursuri desau

Tn acest context, proiectui de act normativ vizeaza modificari ale prevederilor Legii nr. 
416/2001 privind venitui minim garantat, astfel:

Tn situatia Tn care un membru al familiei realizeaza venituri Tn baza unui contract 
individual de munca, raport de serviciu sau a altei forme legale de angajare, sau 
desfa§oara activitafi independente ori agricole (la valoarea salariului minim brut pe 
tara) sa beneficiaze de ajutorul social, pentru o perioada de 3 luni de la semnarea 
contractului de munca, maxim o data pe an. Astfel ca, pentru a stimula angajarea 
Tn munca, pe o perioada de 3 luni se va putea cumula valoarea ajutorului social cu 
salariul.

Pentru sprijinirea persoanelor care lucreaza ca zilier Tn a-si cauta un loc de munca, 
acestea trebuie sa fie Tnregistrate Tn baza de date a Agentiei Judetene a Ocuparii 
Fortei de Munca si sa fie luate Tn considerare ca persoane aflate Tn cautarea unui 
loc de munca; munca ca zilier trebuie sa fie dear o etapa, nu un status quo pentru 
toata viata;

Documentele pentru acordarea ajutorului social sa poata fi depuse si Tn format 
electronic:

AsistentuI social/persoana care se ocupa de asistenta sociala din cadrul primariei 
are un rol major pentru identificarea dificultatilor de angajare ale beneficiarilor de 
ajutor social, pentru cunoasterea acestora si Tndrumarea lor functie de 
aptitudini/experienta. Astfel, se propune ca Tn formularul anchetei sociale sa existe



0 sectiune privind dificultatile de integrare pe piata muncii ale beneficiarului de 
ajutor social.

evidenta beneficiarilor de ajutor social, apti de itiunca, va fi publicata, cu 
respectarea prevederilor legale privind protejarea datelor cu caracter personal, 
atat m pagina de internet a unitatilor administrativ teritoriale cat si pe pagina de 
internet a agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca si va contine 
informatii privind profilul de angajare al fiecarei persoane;

se urmareste mtarirea rolului Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca m 
procesul de angajare si mentinere a locurilorde munca pentru beneficiarii de ajutor 
social; astfel, agentia va avea un rol activ m consilierea persoanelor chiar si dupa 
angajare pentru o perioada de 3 luni mcepand cu prima zi de munca;

Integrarea pe piata muncii a persoanelor beneficiare de ajutor social, apte de 
munca, trebuie sa constituie indicator de evaluare a performantelor anuale atat la 
nivelul agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca cat si la nivelul 
personalului serviciului public de asisten^a sociala din subordinea consiliului local 
sau, dupa caz, la nivelul persoanelor cu atributii Tn domeniul asistentei sociale din 
aparatui propriu de specialitate al primarului;

Mentionam ca prin implementarea acestor masuri estimam mregistrarea unor economii 
la bugetui de stat ca urmare a cresterii veniturilor beneficiarilor de ajutoare sociale odata 
cu identificarea unui loc de munca, cu forme legale.

ProiectuI de act normativ vizeaza modificari ale prevederilor Legii nr. 196/2016 privind 
venitui minim de incluziune, astfel:

in situatia Tn care un membru al familiei realizeaza venituri Tn baza unui contract 
individual de munca, raport de serviciu sau a altei forme legale de angajare sau 
desfa§oara activitati independents ori agricole (la valoarea salariului de baza 
minim brut garantat Tn piata) sa beneficiaza de ajutorul de incluziune, pentru o 
perioada de 3 luni de la semnarea contractului de munca, maxim o data pe an. 
Astfel ca, pentru a stimula angajarea Tn munca, pe o perioada de 3 luni se va putea 
cumula valoarea ajutorului de incluziune cu salariul.

Se elimina schimbul de documents (lists) Tntre AJPIS si AJOFM Tn vederea 
verificarii daca persoanele au refuzat un loc de munca sau participarea la un curs 
de formare. AJPIS va mentiona (Tntr-o casuta speciala) Tn platforma electronica 
persoanele apte de munca, pana la data de 5 ale lunii, apoi AJOFM va mentiona



(la fel Tntr-o casuta speciala) persoanele care au refuzat loc de munca/curs de 
formare, pana la data de 10 ale lunii.

ANPIS va efectua lunar verificari m SistemulJnformatic-pentru verificarea 
mentinerii conditiilor care au dus la acordarea ajutorului de incluziune.

Masurile care au impact bugetar vor intra Tn vigoare mcepand cu anul 2022, in vederea 
bugetarii eventualelor cheltuieli publice necesare.

Avand Tn vedere argumentele prezentate, supunem Parlamentului Romaniei spre 
dezbatere si adoptare prezenta propunere legislativa.

Initiator;

Victoria-Violeta Alexa^Ai'"

Florin-Claudiu Roman
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