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LEGE

privind instituirea unor măsuri pentru stimularea ocupării pe piaţa muncii din
România

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. 1 - (1) Angajatorii care în perioada 1 iunie 2022 - 31 decembrie 2023 încadrează în 

muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 45 de 

ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în anii 2020- 
2022, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistrate ca şomeri în evidenţa 

agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, 

precum şi cetăţeni români, încadraţi în aceleaşi categorii de vârstă, cărora în anii 2020- 
2022 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, 
din motive neimputabile lor, primesc lunar, pentru o perioadă de 12 luni, pentru fiecare 

persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 

2.750 lei.

(2) Angajatorii au obligaţia menţinerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de 

minimum 12 luni de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1).
(3) Sumele prevăzute la alin. (1) se acordă pentru plata salariului proporţional cu timpul 
efectiv lucrat de salariat şi nu se cumulează, pentru acelaşi angajat, cu subvenţiile care se 

acordă angajatorilor care au încheiat cu agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de 

muncă, respectiv a municipiului Bucureşti contracte sau convenţii în temeiul art. 80, 85 şi
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934 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Sumele prevăzute la alin. (1) se decontează din bugetul asigurărilor pentru şomaj, la 

cererea angajatorilor, depusă prin mijloace electronice la agenţiile pentru ocuparea forţei 

de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti în raza cărora aceştia îşi au sediul 
social, după plata de către angajator a drepturilor salariale.
(5) Procedura de acordare a sumelor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care se publică în 

Monitorul Oficial al României, Partea 1, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi.

(6) Angajatorii care încetează contractele individuale de muncă ale persoanelor prevăzute 

la alin. (1) anterior termenelor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt obligaţi să restituie în 

totalitate agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru flecare 

persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menţionat, plus 

dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării 
contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art. 55 lit. 

b), art. 56 alin. (1) lit. d) şi e) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2 - Nu beneficiază de sumele prevăzute la art. 1 alin.(l) următorii angajatori:
a) instituţii şi autorităţi publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr.500/2002 

privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, 
lichidare sau care au activităţile suspendate sau asupra cărora sunt impuse restricţii din 

alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
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