
EXPUNERE DE MOTIVE 

LEGE
Pentru modificarea şi compietarea Legii nr. 76/2002 privind sistemui asigurărilor 

pentru şomaj şi stimuiarea ocupării forţei de muncă

1. Descrierea situaţiei actuale
încadrarea pe piaţa muncii este calea cea mai eficace de a le asigura oamenilor 

independenţă, siguranţă financiară şi un sentiment de apartenenţă. Foştii condamnaţi, foştii 
dependenţi de droguri, minorităţile etnice precum romii, proaspeţii imigranţi care încă nu 

vorbesc bine limba română, persoane fără adăpost, victimele violenţei domestice sau 

victimele traficului de persoane, persoane care beneficiază de ajutor social - toate aceste 

categorii reprezintă exemple de grupuri defavorizate şi vulnerabile, supuse riscului 
excluziunii sociale şi al sărăciei şi, din păcate, nu intră în categoriile de persoane pentru 

care angajatorii pot beneficia de subvenţii conform legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Aceste persoane se 

regăsesc în cele mai multe situaţii ca angajaţi în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie 

autorizate prin legea nr. 219/2015 privind economia socială, însă prea puţin, pe cât potenţial 
ar avea acest instrument de inserţie socio-profesională.

Lucrătorii vulnerabili prezintă un cumul de probleme şi au nevoie de un pachet integrat de 

servicii de inserţie socio-profesională. Aceste tipuri de servicii sunt oferite de către 

întreprinderile sociale de inserţie, autorizate de către AJOFM-urile din ţară, în baza legii nr. 
219/2015 privind economia socială. Conform legii privind economia socială, art. 10, alin. (1): 
"întreprinderea socială de inserţie este întreprinderea socială care:

a) are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, 
astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul 

timpului de lucru al tuturor angajaţilor;
b) are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia 

socioprofesională a persoanelor defavorizate”.

Conform art. 11, din aceeaşi lege:



”(1) întreprinderile sociale de inserţie au obligaţia de a asigura, pentru persoanele angajate, 
care fac parte din grupul vulnerabil, măsuri de acompaniament care să asigure inserţia 

profesională şi socială.
(2) Măsurile de acompaniament pot fi: informarea, consilierea, accesul la formele de 

pregătire profesională, adaptarea locului de muncă la capacitatea persoanei, 
accesibilizarea locului de muncă în funcţie de nevoile persoanelor, precum şi alte măsuri 

care au ca scop sprijinirea inserţiei profesionale şi sociale.
(3) în vederea asigurării măsurilor de acompaniament, întreprinderile sociale de inserţie 

colaborează cu serviciile publice de asistenţă socială de la nivel judeţean şi local, agenţiile 

de ocupare, centrele de furnizare de servicii integrate de asistenţă medicală, psihologică şi 
socială pentru consumatorii şi consumatorii de droguri dependenţi, cu specialişti în domenii 
precum psihologie, asistenţă socială, adicţii, pedagogie, formare profesională, ocupare, 
medicină, medicina muncii, economie socială”.

Conform art.6, litera h) - grup vulnerabil reprezintă "acele persoane sau familii care sunt în 

risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, în conformitate cu 

prevederile art. 6 lit. p) din Legea asistenţei, sociale nr. 292/2011. Apartenenţa la grupul 
vulnerabil se dovedeşte prin acte eliberate de autorităţi sau, după caz, alte categorii de 

persoane juridice cu competenţe în domeniu”. Actul cel mai frecvent utilizat este ancheta 

socială, care se depune la AJOFM de către întreprinderea socială de inserţie, pentru a 

dovedi că angajaţii din categorii vulnerabile, într-adevăr deţin acest statut.

Fără un sprijin din partea statului, aceste întreprinderi sociale de inserţie nu-şi pot maximiza 

potenţialul pe care îl au în piaţă de a asigura tranziţia persoanelor de la statutul de persoană 

asistată social la persoană independentă cu loc de muncă.

De exemplu, conform datelor oficiale publicate de către Ministerul Muncii şi Protecţiei 
Sociale, în luna august 2021, un număr de 156.944 de persoane au beneficiat în medie de 

52 euro/ lună/persoană ajutor social (venitul minim garantat), fiind cheltuiţi de la bugetul de 

stat aproximativ 8,1 milioane Euro. Dacă aceste categorii de persoane ar beneficia de 

serviciile unei întreprinderi sociale de Inserţie şi ar avea un loc de muncă în cadrul acestor
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entităţi, la un salariul minim brut pe economie pentru anul 2022, angajatorul ar plăti 212 euro 

taxe angajat şi angajator pentru o normă de 8 ore/zi. Asta înseamnă că statul ar încasa de 

aprox. 4 ori mai mult decât ceea ce plăteşte la acest moment, prin ajutoarele sociale, 
întreprinderile sociale de inserţie, pot conduce în timp la reducerea presiunii asupra 

bugetului de stat în ceea ce priveşte acordarea prestaţiilor sociale, care ar trebui să fie, de 

fapt, o plasă de siguranţă temporară şi nu o formă continuă de venit care nu face decât să 

creeze dependenţă şi să adâncească gradul de sărăcie.

Procesul de integrare a lucrătorilor vulnerabili în muncă, în multe ţări din Uniunea 

Europeană, beneficiază de sprijin din partea autorităţilor, acesta variind în funcţie de:
• Durata locurilor de muncă subvenţionate: dacă sunt locuri de muncă temporare - pentru 

dobândirea de abilităţi necesare accesului pe piaţa convenţională a muncii - sau 

permanente:
• Durata subvenţiilor - temporare sau permanente.

In majoritatea ţărilor UE, spre exemplu în Franţa, în Germania, stimularea angajatorilor se 

realizează pe toata perioada de angajare a persoanelor din grupuri vulnerabile, mai ales, a 

persoanelor cu dizabilităţi care intră în această categorie.

2. Schimbări preconizate
Propunem ca prin modificarea şi completarea legii nr. 76/2002, SECŢIUNEA 

3'’ Promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială, să 

extindem aria de sprijin către grupurile vulnerabile angajate în întreprinderile sociale de 

inserţie, asigurând un sprijin sub formă de subvenţii pentru toate categoriile de lucrători 
vulnerabili, fără discriminare.

Menţionăm faptul că tinerii cu risc de marginalizare sunt incluşi în categoria persoanelor 
vulnerabile definite de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, art. 6, lit. p). în 2016 prin OUG 

nr. 60, la art. IV a fost introdus şi tânărul NEET care înglobează mare parte dintre 

caracteristicile tihefilof mărginalizaţî de la art. IV^
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în momentul de faţă, pentru tinerii marginalizaţi şi aflaţi în categoria NEET sunt prevăzute 

2 măsuri de sprijin reglementate prin art. 85 şi art. 93"^. Prin modificarea pe care o propunem, 

definim şi încadrăm la măsurile de sprijin menţionate la art. 93'* toate persoanele din grupuri 
vulnerabile, inclusiv tinerii cu risc de marginalizare care sunt, în prezent, menţionaţi în lege 

la acest articol. De asemenea, definim angajatorul de inserţie ca fiind întreprinderea socială 

de Inserţie, reglementată în anul 2015 prin Legea nr. 219/2015 privind economia socială. în 

prezent, angajatorul de inserţie este menţionat, dar nu este definit ca entitate juridică 

specifică.

Astfel prin cele 2 modificări creăm şanse de angajare pe piaţa muncii pentru toate 

categoriile de persoane vulnerabile şi dezvoltăm un cadru favorabil pentru sectorul 
întreprinderilor sociale de inserţie - un vehicul important de inserţie socio-profesională, 
calificare profesională, angajare şi tranziţie pe piaţa muncii cu servicii integrate de suport 
pe principiul one-stop-shop, specializat în lucrul cu aceste persoane.

Astfel, propunem ca angajatorii care deţin statut de întreprindere socială de inserţie şi 
încadrează persoane din grup vulnerabil oferind servicii de acompaniament social 
personalizat în baza unui contract de solidaritate, denumiţi angajatori de inserţie, să 

beneficieze lunar, timp de 3 ani, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu 

salariul de bază stabilit la data angajării persoanei din grup vulnerabil, dar nu mai mult de 

patru ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare ia data încadrării în muncă, . 

până la expirarea duratei contractului de solidaritate. Durata şi cuantumul subvenţiei, se 

regăsesc deja în această formulă în actualul cadru legislativ.

De asemenea, reducem perioada de la 2 ani la 6 luni pentru angajatorii de inserţie care nu 

pot beneficia de subvenţia prevăzută anterior pentru că au avut raporturi de muncă sau de 

serviciu cu aceleaşi persoane. Din practică, e posibil ca o persoană din grup vulnerabil să 

îşi dea seama că renunţarea la angajatorul de inserţie a fost făcută prea devreme şi nu 

reuşeşte să identifice un ioc de muncă pe piaţa muncii. întreprinderea socială de inserţie 

este, practic, o plasă de siguranţă şi un mijloc de tranziţie spre piaţa convenţională a muncii. 
Scopul final este să muncească, nu să revină la statusul de beneficiar de prestaţii sociale.
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Noutăţile sunt în fapt: extinderea categoriilor de beneficiari, de la tineri în risc de 

marginalizare la persoane din grup vulnerabil, definirea angajatorului de Inserţie, ca fiind 

întreprinderea socială de inserţie definită prin Legea Economiei Sociale nr. 219/2015 şi 
reducerea termenului de la 2 ani la 6 luni pentru interdicţia de a primi subvenţia de către 

acei angajatori de inserţie care angajează aceleaşi persoane.

Pornind de la cele mai recente date publicate de ANOFM în Registrul Naţional de Evidenţă 

a întreprinderilor Sociale, până în luna decembrie 2021, în România s-au certificat un număr 

de 2240 de întreprinderi, urmând ca numărul să crească, depăşind 2500 de entităţi, având 

în vedere fondurile europene dedicate economiei sociale care se implementează în prezent. 
Un număr de 129 de întreprinderi sunt de inserţie şi au angajate 394 de persoane dintre 

care 181 din grupuri vulnerabile (46% din total angajaţi). Acestea vor face şi obiectul 
propunerilor actuale de modificare a legii nr. 76/2002. O parte dintre aceste entităţi pot alege 

să devină întreprinderi sociale de inserţie, în condiţiile în care legea nr. 76/2002 se modifică 

şi creează premise de sustenabilitate a locurilor de muncă create pentru lucrătorii care 

aparţin grupurilor vulnerabile.

Unul dintre rolurile întreprinderilor sociale de inserţie este de a asigura tranziţia persoanelor 
din grupuri vulnerabile pe piaţa muncii, după o perioadă în care acestea sunt orientate 

profesional, consiliate, formate profesional, angajate în întreprinderea socială de inserţie.

Tranziţia pe piaţa muncii se realizează prin oferirea de servicii suplimentare de suport, care 

constau în: potrivirea cu locul de muncă, consiliere şi orientare profesională, jobcoaching 

pentru o perioadă de 6-12 luni în vederea adaptării la locul de muncă.

Cea mal mare provocare nu este găsirea unui loc de muncă, ci retenţia la locul de muncă. 
Eşecurile în angajare demotivează persoana aparţinând grupului vulnerabil şi o plasează 

din nou în serviciile de asistenţă socială, generând costuri pentru bugetul de stat.
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Conform Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene de declarare a anumitor 
categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, 
ajutoarele pentru lucrătorii defavorizaţi descriu condiţiile în care schemele de ajutoare 

pentru aceste categorii de lucrători sunt compatibile cu piaţa internă şi sunt exceptate de la 

obligaţia de notificare.

Lucrător defavorizat în sensul Regulamentului înseamnă orice persoană care:
• nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni; sau
• are vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani; sau
• nu a absolvit o formă de învăţământ liceal sau nu deţine o calificare profesională 

(Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei 3) sau se află în primii doi ani de la 

absolvirea unui ciclu de învăţământ cu frecvenţă şi nu a avut încă nici un loc de muncă 

stabil remunerat: sau
• are vârsta de peste 50 de ani; sau
• trăieşte singur, având în întreţinerea sa una sau mai multe persoane; sau
• lucrează într-un sector sau profesie într-un stat membru în care dezechilibrul repartizării 
posturilor între bărbaţi şi femei este cel puţin cu 25% mai mare decât media naţională a 

dezechilibrului repartizării posturilor între bărbaţi şi femei în toate sectoarele economice în 

statul membru respectiv şi aparţine sexului subreprezentat; sau
• este membru al unei minorităţi etnice dintr-un stat membru şi are nevoie să îşi dezvolte 

competenţele lingvistice, formarea profesională sau experienţa în muncă pentru a-şi spori 
şansele de a obţine un loc de muncă stabil.

în Secţiunea 6 a Regulamentului sunt menţionate tipurile de ajutoare pentru 

recrutarea/încadrarea în muncă a lucrătorilor defavorizaţi sub formă de subvenţii salariale.

Am propus, de asemenea, introducerea la art. 5 a definiţiei persoanei din grup vulnerabil, 
în acord cu prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, art. 6, lit. p) şi a definiţiei 
întreprinderilor sociale de inserţie în acord cu Legea Economiei Sociale nr. 219/2015.

3. Impactul socio-economic al modificărilor
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întreprinderile sociale de inserţie au nevoie de sprijin pentru acoperirea diferenţei de 

capacitate de muncă a unei persoane din grup vulnerabil versus a unei persoane tipică. Pe 

de altă parte, angajatorul trebuie să aloce persoane de suport pentru a facilita integrarea 

persoanelor din grup vulnerabil la locul de muncă, ceea ce conduce la creşterea cheltuielilor 

şi a necompetitivităţii pe piaţa economică din cauza costurilor mari de producţie şi prestare 

de servicii. în acest sens, angajatorul este obligat să renunţe la persoanele din grupurile 

vulnerabile enumerate mai sus şi să angajeze doar persoane cu handicap, tineri 
marginalizaţi cu vârsta până în 26 de ani, tineri NEETs şi, eventual, persoane peste 45 de 

ani, pentru a fi sustenabil economic prin subvenţiile pe care le poate accesa prin art. 85 din 

actuala lege.

Subvenţiile salariale temporare destinate încurajării angajării lucrătorilor vulnerabili şi 
prevăzute la art. 93"^ au efecte pozitive precum:

• oferă întreprinderilor de Inserţie un stimulent pentru angajarea de lucrători mai puţin 

calificaţi (reducând costul relativ al acestei forţe de muncă); oferă cadrul în care 

lucrătorii defavorizaţi pot dobândi experienţă de muncă şi oportunităţi de formare - 
posibilitatea de a-şi creşte productivitatea, astfel ocuparea acestora putârid deveni 
sustenabilă după expirarea perioadei de subvenţionare;

• au potenţialul de a reduce şomajul structural, reducând distanţa la care se află aceşti 
lucrători faţă de piaţa muncii convenţională;

• reduce presiunea financiară pentru asigurarea prestaţiilor sociale pentru această 

categorie de persoane.

4. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat
Conform Observatorului Economiei Sociale 2021, publicat în luna ianuarie 2022 de către 

Fundaţia "Alături de Voi” România, până în decembrie 2021 se certificaseră 129 de 

întreprinderi sociale de inserţie. Acestea aveau un număr total de 394 de angajaţi din care 

181 de angajaţi aparţinând unor grupuri vulnerabile (46%).

Plecând de la aceste date, impactul financiar bugetar în cazul subvenţionării locurilor de 

niuncă pentru persoane din categorii vulnerabile, având în vedere indicatorul social de 

referinţă în anul 2021, ar fi:
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• 2022-(181 de persoane x 200 lei/lună/persoană x 12 luni)*10% creştere număr de locuri 
pentru persoane din grup vulnerabil = 4.776.000 lei (aprox. 955.200 euro pentru 199 de 

persoane/an).
• 2023 - creştere număr locuri de muncă cu 20% = 5.736.000 lei (1.147.200 Euro pentru 

239 persoane/an).
• 2024 - creştere cu 30%.

Menţionăm faptul, că din sumele subvenţionate, aproximativ 47,25% se vor întoarce înapoi 
la bugetul de stat sub formă de taxe angajat şi angajator. Adică;

• 2022 - 453.720 euro din total 955.200 Euro subvenţie

• 2023 - 544.920 Euro din total 1.147.200 Euro subvenţie

Dacă aceste persoane ar fi beneficiare de ajutor social, statul ar avea următoarele costuri 
raportate la numărul de angajaţi din întreprinderile sociale de inserţie:

• 2022-124.176 Euro

• 2023-149.136 Euro

Deci, per total, impactul bugetar prin introducerea acestor subvenţii pentru lucrătorul 
vulnerabil este mult mai mic, dacă luăm în considerare reducerea costurilor cu ajutoarele 

sociale şi plata taxelor către bugetul de stat pentru angajat şi angajator pentru fiecare loc 

de muncă ocupat.

5. Consultări efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ

Au fost derulate consultări cu mai multe organizaţii non-guvernamentale care asigură 

servicii sociale şi locuri de muncă pentru persoane aparţinând grupurilor vulnerabile şi chiar 
cu structuri de tipul întreprinderilor sociale de inserţie.
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Având în vedere argumentele prezentate, supunem Parlamentului României spre dezbatere 

şi adoptare prezenta propunere legislativă.

Iniţiatori:

Alexandru Kocsis-Cristea

Claudiu-Martin Chira

Violeta Victoria Alexandru
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Propunere legislativă

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Tabel susţinători
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Lege

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
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