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Pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitui minim garantat si a 
iegii nr. 196/2016 privind venitui minim de incluziune

ParlamentuI Romaniei adopta prezenta Lege

i. Legea nr. 416/2001 privind venitui minim garantat, cu modificarile si completariie 
ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Art. 6 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) De la 1 ianuarie 2022, pentru stimularea unei viefi active §i a participarii pe piata 
muncii, m situafia Tn care un membru ai familiei realizeaza venituri in baza unui 
contract individuai de munca, raport de serviciu sau a aitei forme iegale de angajare, 
sau desfa§oara activitati independente ori agricole, mregistrand venituri pana la 
nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat m piata, beneficiaza de ajutorul 
social, pentru o perioada de 3 luni de la semnarea contractului, o singura data pe an.

2. Art. 7^ alin. (d) se modifica si va avea urmatorul cuprins;

d) este Tncadrata in munca, cu exceptia persoanelor care desfasoara activitati m 
calitate de zilieri m conditiile legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu 
caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata, cu modificarile si completariie 
ulterioare.

3. Art. 10 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Cererea de acordare a ajutorului social si declaratia pe propria raspundere se 
mregistreaza electronic sau se depun pe suport de hartie la primaria localitatii m a carei 
raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta titularul.



4. Dupa art. 11, alin. (4) se adauga 6 noi alineate, alin. (4^) - (4®), dupa cum urmeaza;

(4^) Ancheta sociala va contine, pe langa informatii privind veniturile si componenta 
familiei solicitante, si informatii cu privire la dificultatile m integrarea pe piata muncii 
a persoanelor apte de munca.

(4^) Modelul anchetei sociale aprobat prin normele metodologice de aplicare a 
prezentei legi se va actualiza Tn conformitate cu prevederile alin. (4^).

(4®) Integrarea pe piata muncii a persoanelor beneficiare de ajutor social, apte de 
munca, constituie indicator de evaluare a performantelor anuale la nivelul 
personalului agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca precum si la 
nivelul personalului serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului 
local sau, dupa caz, la nivelul persoanelor cu atribufil m domeniul asistenfei sociale 
din aparatui propriu de specialitate al primarului. Indicatorii de evaluare vor fi 
reglementati prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.

(4'‘) Evidenta beneficiarilor de ajutor social, apti de munca, va fi publica, 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 persoanelor.

(4®) Evidenta beneficiarilor de ajutor social se va tine in format electronic m vederea 
integrarii informatiilor Tn cadrul Sistemului National Informatic pentru Asistenta 
Sociala prevazutTn legea nr. 196/2016 privind venitui minim de incluziune.

(4®) Prin derogare de la art. 58 alin. (3) din legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurarilor pentru soma] si stimularea ocuparii fortei de munca, agenda teritoriala 
pentru ocuparea fortei de munca va Tndruma persoanele beneficiare de ajutor social, 
pe parcursul procesului de integrare socioprofesionala la noul loc de munca, dupa 
Tncadrarea Tn munca pe o perioada de 3 luni, cu acordul angajatorului.

5. Art. 15, alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Pentru mentinerea dreptului la ajutorul social, persoanele apte de munca din 
familiile beneficiare, se prezinta, ori de cate ori sunt solicitate de agenda teritoriala 
pentru ocuparea fortei de munca Tn a carei evidenta sunt Tnregistrate ca persoane Tn 
cautarea unui loc de munca, Tn vederea medierii pentru Tncadrare Tn munca sau a 
participarii la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si au obligatia de a 
face dovada, lunar, ca nu au Tncheiat un contract individual de munca, ca nu au refuzat un 
loc de munca ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca §i de 
formare profesionala oferite de catre agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca.

(1)



II. Legea nr. 196/2016 privind venitui minim de incluziune, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Art. 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Pentru stimularea unei vieti active §i a participarii pe pia^a muncii, m situa^ia m care 
un membru al familiei realizeaza venituri m baza unui contract individual de munca, 
raport de serviciu sau a altei forme legale de angajare sau desfa§oara activitati 
independente ori agricole, Tnregistrand venituri pana la nivelul salariului de baza 
minim brut pe tara garantat m plata, beneficiaza de ajutorul de incluziune, pentru o 
perioada de 3 luni de la semnarea contractului, o singura data pe an.

2. Art. 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Tn vederea verificarii Tndeplinirii obligatiei prevazute la art. 58 alin. (1), pana la data 
de 5 a fiecarei luni, agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala mregistreaza 
m cadrul Sistemului National Informatic pentru Asistenta Sociala persoanele apte de 
munca din familiile aflate m plata.

(2) Pana la data de 10 a fiecarei luni, agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de 
munca mregistreaza m cadrul Sistemului National informatic pentru Asistenta 
Sociala persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au Tncadrat m 
munca, inclusiv cele care au plecat cu contract de munca fn strainatate, au refuzat un 
loc de munca oferit sau participarea la un program de formare profesionala.

(3) Modalitatea de Tnregistrare a informatiilor prevazute la alin. (1) si (2) m Sistemul 
National Informatic pentru Asistenta Sociala va fi reglementat prin ordin al 
ministrului muncii si protectiei sociale.

3. Art. 42 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Dupa acordarea venitului minim de incluziune, agenjia nationals pentru plati §i inspectie 
sociala efectueaza, lunar, verificari electronics in cadrul Sistemului National Informatic 
pentru Asistenta Sociala privind mentinerea conditiilor care au condus la acordarea 
dreptului, precum §i analize de rise asupra titularilor dreptului, Tn baza carora atentioneaza 
agentiile teritoriale pentru plati §i inspectie sociala asupra aspectelor ce pot conduce la 
modificarea, suspendarea sau Tncetarea dreptului.

Aceasta propunere legislativa a fost adoptata de Camera Deputatilor in §edinta din 
..................... cu respectarea prevederilor art. 73 alin.3 lit. m) din Constitutia Romaniei.
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