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DREPTUL SECURITĂȚII SOCIALE 
 

I. INFORMAȚII GENERALE 

 
 

A. Date de identificare a cursului: 
 

 
Date de identificare a titularului de curs 

 
Date de identificare curs și contact tutori 

 

Nume:  conf. univ. dr. Felicia Roșioru 

Birou:  birou nr. P 7, Facultatea de Drept 

                            Str. Avram Iancu, nr. 11,  

Telefon: 0264/405300, 

Fax:  0264/595504 

E-mail:               frosioru@law.ubbcluj.ro. 

Consultații: Joi, ora 13-14, birou P 7 

Numele cursului: Dreptul securității sociale 

Codul cursului:                DLR4191 

Anul, semestrul: IV, semestrul I 

Număr de credite:         3 

Tipul cursului:               opțional 

Pagina web a cursului:  

https://portal.portalid.ubbcluj.ro/romana/drept/an4/

drsecsol/default.aspx   

 

Recomandări 

Orarul de consultații este valabil pentru întâlnirile de la Facultate, în semestrul I al anului 

universitar. Pentru orice probleme, studenții sunt rugați să trimită întrebări punctuale la adresa de e-

mail indicată.  

 

B. Condiționări și cunoștințe prerechizite  
 Înscrierea în contractul de studii a cursului de drept al securității sociale nu este condiționată de 

promovarea unei alte discipline în anii precedenți. Totuși, pentru facilitarea înțelegerii cursului, este 

recomandată parcurgerea prealabilă a următoarelor discipline: dreptul muncii; respectiv drept 

constituțional, drept european și drept administrativ. Pe de-o parte, sunt considerate deja ca fiind 

parcurse și înțelese o serie de cunoștințe de drept al muncii, cum ar fi specificul raporturilor de muncă, 

nașterea, derularea și încetarea acestora etc. De asemenea, din perspectiva dreptului constituțional și 

dreptului instituțional european, cunoștințe precum ierarhia actelor normative, importanța principiilor 

constituționale, incidența convențiilor internaționale și a legislației europene asupra dreptului național, 

intrarea și ieșirea din vigoare a actelor normative, forța obligatorie a izvoarelor europene, vor fi utile în 

parcurgerea disciplinei Dreptul securității sociale. 

 

C. Descrierea cursului 
Cursul de drept al securității sociale își propune să vă familiarizeze cu conceptele fundamentale 

și cu aspectele specifice ale acestei ramuri autonome de drept, cu două componente esențiale: 

asigurarea socială (întemeiată pe contribuția beneficiarului) și asistența socială (bazată pe existența unei 

stări de nevoie). 

mailto:frosioru@law.ubbcluj.ro
https://portal.portalid.ubbcluj.ro/romana/drept/an4/drsecsol/default.aspx
https://portal.portalid.ubbcluj.ro/romana/drept/an4/drsecsol/default.aspx
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În esență, securitatea socială reprezintă garanția acordată fiecărei persoane că, în orice 

împrejurare recunoscută ca risc social, va beneficia de mijloacele necesare pentru asigurarea propriei 

subzistențe și a familiei sale, în condiții decente. 

 Prin parcurgerea materiei, veți fi capabili să recunoașteți raporturile de securitate socială supuse 

reglementărilor care alcătuiesc dreptul omonim, să distingeți specificul raporturilor  de asigurare socială, 

respectiv de asistență socială, aplicând fiecărui tip de raporturi regimul corespunzător; să cunoașteți 

drepturile și obligațiile asiguraților și persoanelor asistate social, respectiv ale organismelor de asigurare, 

în raporturile de securitate socială. Veți avea, de asemenea, acces la informații privind aspectele 

specifice legate de asigurările sociale de sănătate și concediile aferente, asigurările pentru accidente de 

muncă și boli profesionale, aspectele legate de protecția maternității la locul de muncă, de asigurările 

pentru șomaj și de pensii. În cadrul cursului se vor evidenția categoriile de acte normative, izvoarele 

europene și internaționale, izvoarele specifice din domeniul dreptului securității sociale, ierarhia 

acestora, precum și persoanele asigurate, condițiile de acordare și autoritățile competente în raporturile 

de asigurare socială. În a doua jumătate a semestrului vor fi analizate aspectele specifice ale 

reglementării naționale și europene în domeniul pensiilor. Cursul se va încheia cu prezentarea 

elementelor asistenței sociale, întemeiată pe starea de nevoie a persoanelor, astfel cum este 

reglementată prin Legea cadru nr. 292/2011 a  asistenței sociale. De asemenea, în acest context vor fi 

prezentate drepturile persoanelor cu handicap și masurile de protecție de care acestea beneficiază. 

 

D. Organizarea temelor în cadrul cursului 
 Cursul este structurat pe șapte capitole (module) de învățare, corespunzătoare majorității 

cursurilor de drept al securității sociale din sistemul de drept român. Într-o manieră logică se pornește 

de la noțiunile generale spre cele specializate, mai tehnice, ce necesită reluarea unor cunoștințe din anii 

precedenți și parcurgerea prealabilă a temelor inițiale, generale, de drept al securității sociale.  

1. Capitolul I  – Sistemul de securitate socială și componentele sale. Evoluție și 

reglementare. 

Acest capitol oferă informații introductive despre disciplina dreptul securității sociale, definind 

acest domeniu al dreptului și evocând evoluția sistemelor de securitate socială. Sunt analizate mai apoi 

cele două componente ale dreptului securității sociale (asigurarea socială și asistența socială), fiind 

evidențiate specificul acestora și principalele deosebiri dintre ele. Sunt enumerate actele normative 

fundamentale pentru acest domeniu juridic, iar o ultimă parte a acestui modul este consacrată 

principalelor instrumente internaționale, regionale și europene în domeniul securității sociale. 

 Pentru o parcurgere cât mai completă a acestui modul, sugerăm și lecturarea următoarelor 

lucrări: Claudia-Ana Moarcăș Costea, Dreptul securității sociale, Ed. C.H. Beck, București, 2013, p. 6-36; 

Alexandru Țiclea, Dreptul securității sociale, Ed. Universul Juridic, București, 2009, p. 5-32. 

2. Capitolul II – Sistemul asigurărilor sociale din România. Asigurările sociale de 

sănătate. 

Sub această denumire este prezentat cadrul principiilor generale ale sistemului asigurărilor 

sociale din România și contribuțiile sociale obligatorii. Partea cea mai cuprinzătoare a capitolului este 

consacrată asigurărilor sociale de sănătate, ca principal sistem de finanțare a ocrotirii sănătății 

populației, prin accesul la un pachet de servicii de bază pentru asigurați.  

Ocrotirea sănătății populației se realizează prin măsuri luate de stat, pe de o parte, pentru 

prevenirea bolilor, iar pe de altă parte pentru întărirea sau refacerea sănătății și pentru prelungirea vieții 

și a capacității de muncă a populației. În acest context vor fi evidențiate drepturile și obligațiile 

asiguraților și analizată conformitatea reglementării naționale cu dreptul european. 
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 Pentru o parcurgere cât mai completă a acestui modul, sugerăm lecturarea, pe lângă prezentul 

suport de curs, și a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Titlul VIII și IX, respectiv a 

următoarelor lucrări: Claudia-Ana Moarcăș Costea, Dreptul securității sociale, cit. supra, 2013, p. 157 -

161; Alexandru Țiclea, Dreptul securității sociale, cit. supra, 2009, p. 33 - 74. 

3. Capitolul III. Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale 

Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale este o asigurare de persoane prin 

care se urmărește protecția socială a acestora împotriva diminuării sau pierderii capacității de muncă, 

respectiv în cazul decesului acestora, cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale. 

Prin acest sistem de asigurări se urmărește prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor 

profesionale, promovarea sănătății și securității în muncă și diminuarea sau compensarea consecințelor 

accidentelor de muncă și bolilor profesionale. În acest context, vom preciza aspectele care țin de 

definiția legală a bolii profesionale și a accidentului de muncă, dezvoltând principalele drepturi și 

prestații recunoscute în cadrul acestui sistem de asigurare (reabilitarea medicală și recuperarea 

capacității de muncă, reabilitarea și reconversia profesională, indemnizațiile pentru incapacitatea 

temporară de muncă, trecerea temporară în alt loc de muncă, reducerea timpului de muncă, respectiv 

compensațiile pentru atingerea integrității, despăgubirile în caz de deces și rambursările de cheltuieli).  

 Pentru o parcurgere cât mai completă a acestui modul, sugerăm lecturarea, pe lângă prezentul 

suport de curs, și a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, 

a Legii nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă, respectiv a următoarelor lucrări: Claudia-

Ana Moarcăș Costea, Dreptul securității sociale, cit. supra, 2013, p. 114-140; Alexandru Țiclea, Dreptul 

securității sociale, cit. supra, 2009, p. 75-99. 

4. Capitolul IV. Concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. 

Concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate sunt reglementate în principal prin 

OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. 

 În cadrul acestui capitol sunt analizate, sub aceeași denumire generică, concediile medicale sau 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, respectiv concediile legate de 

maternitate și de sarcinile familiale. 

Concediul medical (pentru incapacitate temporară de muncă) se acordă în cazul în care, în mod 

temporar, salariatul nu poate presta activitate din motive medicale, pentru alte afecțiuni decât cele 

cauzate de bolile profesionale sau de accidentele de muncă. În cadrul concediilor (măsurilor) acordate 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă vor fi analizate indemnizațiile 

pentru reducerea timpului de muncă cu maxim ¼ din acesta, concediul și indemnizația pentru carantină, 

respectiv posibilitatea de a beneficia de tratament balnear și de recuperare a capacității de muncă. 

O categorie aparte privește măsurile adoptate, respectiv concediile acordate datorită 

evenimentelor care pot interveni în cursul sarcinii.  

Protecția maternității la locul de muncă vizează femeia care se află în 3 situații: este gravidă; a 

născut recent (este lăuză); alăptează. Femeia aflată în aceste situații beneficiază de o protecție 

deosebită ca urmare a transpunerii Directivei 92/85/CEE prin OUG nr. 96/2003 privind protecția 

maternității la locul de muncă. Măsurile de protecție sunt instituite însă și pentru protecția fătului și a 

copilului, nu doar pentru cea a mamei. În cazul în care angajatorul nu poate să amenajeze locul de 

muncă al salariatei gravide, care a născut recent sau alăptează, respectiv nu poate să o repartizeze la un 

alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea și securitatea femeii sau a sarcinii și alăptării, cu 

menținerea drepturilor salariale, salariata are dreptul la concediu de risc maternal. Concediul de 
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maternitate (de sarcină și lăuzie) se acordă, în principiu, 63 de zile înainte de naștere și 63 de zile după 

naștere, conform recomandării medicului sau cererii salariatei.  

  Concediul pentru creșterea copilului este reglementat prin OUG nr. 111/2010 privind concediul și 

indemnizația lunară de creștere a copilului, reprezentând transpunerea în dreptul intern a normelor 

europene, concediul fiind recunoscut în egală măsură oricăruia dintre părinții copilului. 

Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav se poate acorda până când acesta împlinește vârsta 

de 7 ani, respectiv, pentru copilul cu handicap cu afecțiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18 

ani. Concediul se acordă, la cerere, unuia dintre părinți. 

 Pentru parcurgerea acestei teme, recomandăm și consultarea legislației aplicabile: OUG nr. 

158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate; OUG nr. 96/2003 privind 

protecția maternității la locul de muncă; OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară de 

creștere a copilului, respectiv a următoarelor lucrări: Claudia-Ana Moarcăș Costea, Dreptul securității 

sociale, cit. supra, p. 141 – 156; 162 - 194; Alexandru Țiclea, Dreptul securității sociale, 2009, p. 58-74. 

5. Capitolul V – Sistemul național de asigurări pentru șomaj 

Sistemul național de asigurări pentru șomaj compensează, pe o perioadă determinată, lipsa 

veniturilor asiguratului, afectate de pierderea definitivă sau temporară a locului de muncă. Regimul 

asigurărilor pentru șomaj a evoluat, astfel că în prezent sunt incluse în categoria șomerilor și alte 

persoane decât salariații; indemnizația se acordă în funcție de conduita beneficiarului, iar conținutul 

protecției sociale a fost lărgit prin includerea mai multor tipuri de prestații. 

Măsurile luate în cadrul asigurărilor de șomaj privesc în special prevenirea șomajului sau, în 

cazul în care acesta s-a produs, combaterea efectului său prin încadrarea în muncă a persoanelor aflate 

în căutarea unui loc de muncă, asigurarea egalității de șanse pe piața muncii prin sprijinirea angajării 

persoanelor care aparțin unor categorii defavorizate, stimularea șomerilor pentru a se angaja în muncă, 

stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor și îmbunătățirea mobilității forței de 

muncă. În cadrul acestui capitol sunt analizate principalele prestații conferite prin legea asigurărilor 

pentru șomaj, respectiv: indemnizația de șomaj; ajutorul acordat angajatorului pentru realizarea 

programelor de formare profesională; serviciile de pre-concediere; măsurile pentru stimularea ocupării 

forței de muncă; completarea veniturilor angajatorului; completarea veniturilor angajaților, măsurile 

privind mobilitatea forței de muncă.  

 Pentru aprofundarea acestui modul, recomandăm lecturarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, actualizată, și a următoarelor lucrări: 

Claudia-Ana Moarcăș Costea, Dreptul securității sociale, cit. supra, 2013, p. 85-113; Alexandru Țiclea, 

Dreptul securității sociale, cit. supra,  2009, p. 100 - 131. 

6. Capitolul VI – Sistemul de asigurare pentru pensii 

În prezent, în România, funcționează trei sisteme de asigurare pentru pensie, identificate în mod 

curent ca cei „trei piloni”: 

Pilonul I este reprezentat de sistemul public de pensii, care este obligatoriu, reglementat prin 

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 

Pilonul II este reprezentat de sistemul de pensii administrate privat, reglementat prin Legea nr. 

411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. 

Pilonul III privește sistemul pensiilor facultative, reglementat prin Legea nr. 204/2006 privind 

pensiile facultative. 

În structura acestui capitol, ponderea cea mai mare o are analiza sistemului de pensii publice 

(tipuri de pensii, condiții de acordare, mod de calcul, aspecte privind jurisdicția pensiilor). Pensiile cea 
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sunt cea mai importantă prestație socială acordată în cadrul sistemului public de pensii, reprezentând 

drepturile bănești: acordate asiguraților după o anumită perioadă de activitate și la împlinirea vârstei 

prevăzută de lege; în cazul pierderii capacității de muncă ori acordate urmașilor asiguraților.  

La momentul actual, legea reglementează 5 categorii de pensii: pensia pentru limită de vârstă;  

pensia anticipată; pensia anticipată parțială; pensia de invaliditate; pensia de urmaș. 

Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Stagiul complet 

de cotizare, folosit pentru calcularea pensiei pentru limită de vârstă, este de 35 de ani, cu precizarea că, 

pentru femei, acest stagiu se va atinge în ianuarie 2030, dată la care vârsta de pensionare pentru femei 

va fi de 63 de ani. Pentru bărbați, vârsta de pensionare este de 65 de ani. 

Sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) este construit pe baza principiului capitalizării, 

în sensul că toate contribuțiile plătite de către asigurat se adună într-un fond care este investit.  

Sistemul Pensiilor Facultative (Pilonul III) privește fonduri administrate de companii private pe 

bază de conturi individuale. Persoana poate contribui lunar cu maxim 15% din venitul brut, contribuție 

deductibilă din impozitul pe venit până la o sumă reprezentând echivalentul a 400 euro lunar.  

 Recomandăm citirea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a 

următoarelor materiale: Claudia-Ana Moarcăș Costea, Dreptul securității sociale, cit. supra, 2013, p. 37-

84; Alexandru Țiclea, Dreptul securității sociale, cit. supra, 2009, p. 132-199. 

 7. Capitolul VII - Sistemul național de asistență socială 

Ultimul capitol din tematica disciplinei abordează elementele asistenței sociale, astfel cum este 

reglementată prin Legea cadru nr. 292/2011. Principiul fundamental al asistenței sociale este cel al 

solidarității sociale, sistemul fiind întemeiat pe starea de nevoie a beneficiarilor. 

În acest capitol vor fi analizate o serie de prestații care pot fi acordate în sistemul de beneficii de 

asistență socială și în sistemul de servicii sociale. Sistemul de servicii sociale privește, de exemplu, 

îngrijirea personală la domiciliu a persoanelor care nu mai au capacitatea de a se îngriji personal. 

Beneficiile de asistență socială pot fi acordate fie universal (cum este alocația de stat pentru copii), fie 

selectiv (cum este cazul venitului minim garantat). Unele țin cont de situația materială a persoanei sau a 

familiei (ex. venitul minim garantat), altele se acordă indiferent de situația familiei (ex. alocația de stat 

pentru copii). Unele beneficii se acordă individului, altele se acordă familiei, în bani sau în natură. În 

această secțiune vor fi prezentate câteva din principalele forme de beneficii de asistență socială, precum 

alocația de stat pentru copii, alocația pentru susținerea familiei sau venitul minim garantat. 

 În ultima parte a acestui modul vor fi prezentate drepturile persoanelor cu handicap - definite 

ca persoanele care, datorită unei deficiențe, sunt împiedicate sau li se limitează accesul cu șanse egale la 

viața societății – și formele principale de protecție a acestora.    

 Pentru aprofundarea cunoștințelor din acest modul, recomandăm și citirea Legii cadru nr. 

292/2011 a asistenței sociale, a Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, respectiv a următoarelor lucrări: Claudia-Ana Moarcăș Costea, Dreptul 

securității sociale, 2013, p. 195-278; Alexandru Țiclea, Dreptul securității sociale, 2009, p. 326-455. 

 

E. Formatul și tipul activităților implicate de curs 
 Pentru disciplina dreptul securității sociale, studentul are libertatea de a-și gestiona singur, fără 

constrângeri, modalitatea și timpul de parcurgere a  cursului. Participarea la sesiunile de consultații față 

în față sau cele online, prin intermediul e-mail-ului sau forumului facultății, respectiv în modalitățile 

dedicate învățământului la distanță sunt facultative. Recomandăm studenților participarea la întâlnirile 

de pe parcursul semestrului și parcurgerea materiei indicate pentru fiecare întâlnire, astfel încât cu 
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ocazia întâlnirilor vor putea fi precizate aspectele de noutate sau de dificultate ridicată și soluționate 

probleme practice sau eventualele întrebări ale studenților. 

 

F. Materiale bibliografice obligatorii 
1. Suportul de curs din anexă; 

2. Orice tratat sau curs de drept al securității sociale, de preferință, ulterior anului 2010 ;  

3. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 

Link-uri utile: 

http://legislatie.just.ro/ (pentru legislație națională actualizată) 

https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_ro (pentru legislație europeană) 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ro/ (pentru jurisprudență CJUE) 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"]} (pentru 

jurisprudență CEDO) 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/protectie-sociala  

G. Calendar al cursului  

  Luna 

 
          Tema 

 
Termen 

predare / 

Locaţia 

 
Capitole 

 
Bibliografie facultativă 

O
ct

o
m

b
ri

e 

  

 

Referate, pe una 

din temele 

sugerate la finalul 

fiecărui capitol 

 I. Sistemul de securitate 
socială și componentele sale. 
Evoluție și reglementare. 

 

II. Sistemul asigurărilor 
sociale din România. 
Asigurările sociale de 
sănătate. 

1. III. Asigurarea pentru 
accidente de muncă și boli 
profesionale 

Claudia-Ana Moarcăș 
Costea, Dreptul 
securității sociale, Ed. 
C.H. Beck, București, 
2013, p. 6-36; p. 114-
140; p. 157-161; 

Alexandru Țiclea, 
Dreptul securității 
sociale, Ed. Universul 
Juridic, București, 
2009, p. 5-32- 99 

 - aprox. 60 pagini 

N
o

ie
m

b
ri

e 

Referate, pe una 

din temele 

sugerate la finalul 

fiecărui capitol 

Întâlnire 

tutorială,  

decembrie 

(sala 106) 

IV. Concediile și indemnizațiile 
de asigurări sociale de 
sănătate 

V. Sistemul național de 
asigurări pentru șomaj 

C.A. Moarcăș Costea, 
op. cit, p. 141 – 156; 
162 - 194; p. 85-113;  

A. Țiclea, op. cit., p. 
58-74, p. 100 - 131 

- aprox. 60  pagini 

D
ec

em
b

ri
e 

Referate, pe una 

din temele 

sugerate la finalul 

fiecărui capitol 

Întâlnire 

tutorială,  

ianuarie 

(sala 106) 

VI. Sistemul de asigurare 

pentru pensii 

VII. Sistemul național de 
asistență socială 

C.A. Moarcăș Costea, 

op. cit, p. 37-84; p. 

195-258; A. Țiclea, op. 

cit. p. 132-199, p. 326-

395 

- aprox. 120  pagini 

http://legislatie.just.ro/
https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_ro
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ro/
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"]}
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/protectie-sociala
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H. Politica de evaluare și notare  
  La această disciplină, examinarea constă în parcurgerea unei probe scrise, presupunând tratarea a 

12 întrebări tip grilă cu trei variante de răspuns. Răspunsul corect la fiecare întrebare valorează 0,75 

puncte; punctajul alocat fiecărui subiect este indicat în mod vizibil pe foaia de examen. Rezolvarea corectă 

a subiectelor se afișează la avizierul ID, după finalizarea examenului, în cazul în care acesta este stabilit într-

o zi lucrătoare, precum și pe portal, la pagina dedicată disciplinei. Catalogul cu rezultatele examenului este 

depus la secretariatul ID în decursul următoarelor șapte zile. Cu aceeași ocazie, li se indică studenților și o 

dată (zi, interval orar, birou) unde pot veni să își consulte lucrările, în măsura în care au nelămuriri în raport 

de nota obținută.  

  Cele două referate de pe parcursul semestrului au posibilitatea de a influența nota obținută la 

examenul final cu 1 punct în sens pozitiv, în măsura în care referatele prezintă originalitate, în sensul că nu 

reprezintă o simplă juxtapunere de acte normative sau de explicații furnizate pe Internet. Punctul 

suplimentar poate fi acordat doar în condițiile în care studentul/studenta obține cel puțin nota 5 la examen. 

   

I. Elemente de deontologie academică 
  În conformitate cu prevederile din Regulamentul Facultății, se consideră fraudă utilizarea sau 

încercarea de a utiliza în timpul examenului mijloace de informare neautorizate de examinator, substituirea 

de persoane, precum și semnarea lucrării cu un alt nume decât cel al studentului care a întocmit-o. 

Studenții care dețin telefoane mobile sau orice alte mijloace de comunicare la distanță sunt obligați ca, pe 

întreaga perioadă a examenului să le țină închise, pe masă. Deținerea acestora în orice alt mod constituie 

prezumție de fraudă, aplicându-se dispozițiile Regulamentului.  

  În cazul substituirii de persoane cu ocazia examenului sancțiunea exmatriculării se aplică atât 

studentului care trebuia să susțină examenul cât și studentului care s-a prezentat la examen în locul 

acestuia. Studenții exmatriculați în condițiile prezentului articol nu beneficiază de posibilitatea 

reînmatriculării în regim cu taxă. 

  În cazul referatelor de pe parcursul semestrului, în măsura în care acestea sunt identice sau 

prezintă elemente vădite de similitudine, lucrările respective vor fi notate cu nota 1, care va reprezenta 

33% din nota finală, aceasta putând fi influențată în acest caz și în sens negativ.  

   

J. Studenții cu dizabilități 
 Studenții afectați de dizabilități motorii sau intelectuale sunt invitați să contacteze titularul de 

curs, prin e-mail sau în orice alt mod, pentru a identifica soluțiile în vederea oferirii de șanse egale. 

 

K. Strategii de studiu recomandate 
  Materia este structurată pe 7 capitole (module) principale, corespunzând unui număr de 14 

săptămâni (un semestru).  

  Pentru a obține performanța maximă, sunt recomandate minim două ore de studiu / săptămână 

pentru parcurgerea suportului de curs și/sau a bibliografiei recomandate. O strategie optimă de studiu 

include 6 etape (I. Lectura de familiarizare; II. Lectura de aprofundare; III. Reținerea datelor esențiale. 

Realizarea de diferențieri și corelații logice; IV. Recapitularea extinsă; V. Recapitularea schemei logice a 

modulului: VI. Rezolvarea testelor de evaluare).  
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Disciplină:  

Dreptul securității sociale 

Capitolul 1:  

ASPECTE INTRODUCTIVE 

Secvența 1:  

Sistemul de securitate socială și componentele sale. Evoluție și reglementare 

(300’ teorie, 60’ practică) 

 

 

 

I. Cuprinsul secvenței 

1.1. Elemente structurale ale securității sociale 

1.2. Evoluția sistemelor de securitate socială 

1.3. Reglementarea sistemului de securitate socială în România 

1.4. Aspecte esențiale ale dreptului securității sociale 

1.5. Evaluare 

II. Obiectivele secvenței 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare veți fi capabili să: 

 recunoașteți raporturile de securitate socială și să le delimitați de alte raporturi juridice; 

 distingeți raporturile juridice de asigurare socială de cele de asistență socială, aplicând 

fiecăruia regimul juridic corespunzător; 

 abordați raporturile de securitate socială din perspectiva finalității acesteia. 

III. Cuvinte cheie 

Securitate socială, risc social, asigurare socială, asistență socială. 
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1. Sistemul de securitate socială și componentele sale. Evoluție și 

reglementare. 

 

1.1. Elementele structurale ale securității sociale 

 Termenul de „securitate” - din sintagma securitate socială - provine din limba 

latină, securitas însemnând protecție, apărare, o stare de siguranță, de a fi pus la adăpost față de 

orice pericol. 

Securitatea socială include două componente, reprezentând ansamblul raporturilor 

juridice ce referitoare la: 

- asigurarea socială 

- asistența socială 

 Dreptul securității sociale este strâns legat de politica socială, care reprezintă 

atitudinea statului față de riscurile sociale. Așadar, statul decide împotriva căror riscuri sociale și 

la cel nivel intervine în sprijinul persoanelor afectate: beneficiarii, situațiile în care aceștia pot 

obține beneficii izvorâte din raporturile de asigurare sau din cele de asistență socială, 

organismele care gestionează fondurile necesare acordării acestor beneficii, cuantumul lor, 

precum și persoanele obligate la plată sunt stabilite prin acte normative. 

  Elementul principal al politicii de securitate socială este reprezentat 

de riscul social.  

Riscul social constă în pericolele sociale care afectează capacitatea de muncă a 

persoanei, respectiv într-un anumit eveniment de natură să reducă ori să suprime capacitatea de 

câștig a persoanei (în sens mai larg: factori care determină sărăcia sau excluderea persoanelor de 

pe piața muncii).  

Acești factori pot să fie de natură fizică (pierderea sau diminuarea capacității de muncă 

datorită unei boli sau invalidității), de natură economică (imposibilitatea de a munci datorită 

lipsei de locuri de muncă: șomajul) sau de altă natură (ex: maternitatea). 

Riscurile sociale acoperite la momentul actual sunt enumerate de Convenția Organizației 

Internaționale a Muncii nr. 102/1952 privind normele minime de securitate socială. Această 
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convenție obligă statele să ia măsuri împotriva riscurilor sociale, asigurând protecția în cazul a 9 

riscuri enumerate de Convenție: 

 Boala 

 Accidentul de muncă și bolile profesionale 

 Invaliditatea 

 Maternitatea 

 Sarcinile familiale 

 Bătrânețea 

 Decesul 

 Protecția juridică a urmașilor 

 Șomajul 

Riscurile enumerate au incidență asupra situației economice a persoanelor, fie prin 

diminuarea sau suprimarea veniturilor, fie prin creșterea cheltuielilor.  

 Scopul securității sociale constă în garantarea securității economice a 

indivizilor astfel încât, în cazul în care survine unul sau mai multe evenimente recunoscute ca 

riscuri sociale, în cazul cărora statul asigură protecție, persoanele afectate să poată beneficia de 

mijloacele necesare pentru asigurarea propriei subzistențe și a familiilor lor.  

Scopul mai larg al sistemului de securitate socială constă în abolirea stării de nevoie, a 

sărăciei absolute și diminuarea sau înlăturarea sărăciei relative prin redistribuirea resurselor și 

asigurarea unui venit persoanelor afectate de evenimente recunoscute ca riscuri sociale. În 

esență, finalitatea securității sociale constă în asigurarea unui nivel de trai decent. 

 În cadrul securității sociale, întotdeauna este avut în vedere cel puțin un nivel 

de trai decent. 

La nivel internațional există două definiții ale sărăciei – absolută sau relativă. 

Sărăcia absolută – este cea care împiedică realizarea nevoilor primare, indispensabile 

vieții (hrană, îmbrăcăminte) – la momentul actual pragul sărăciei absolute se consideră atins în 

cazul persoanelor care sunt nevoite să trăiască cu mai puțin de 2$/zi. 

Sărăcia relativă – este definită la nivelul UE și se consideră că o persoană este săracă 

dacă sunt îndeplinite cel puțin 3 din 9 criterii, printre care: 

- incapacitatea de a face față cheltuielilor neprevăzute; 

- incapacitatea de a avea mese pe bază de carne cel puțin o dată la 2 zile; 

- incapacitatea de a plăti o săptămână de vacanță; 

- incapacitatea de a încălzi suficient locuința; 

- prezența datoriilor (determinată cel mai frecvent de credite ipotecare); 

- lipsa mijloacelor necesare pentru a-și procura televizor color, telefon, mașină de spălat 

sau autoturism personal etc. 
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 Sistemul de securitate socială desemnează, așadar, mecanismele puse în 

aplicare, cel mai frecvent de către stat, prin care se urmărește repararea consecințelor păgubitoare 

produse individului de evenimentele recunoscute ca riscuri sociale. Repararea se asigură prin 

indemnizații. Uneori, cuantumul indemnizației se stabilește pe baza veniturilor anterioare ale 

persoanei beneficiare. 

Ex: indemnizația pentru creșterea copilului, care se acordă până când copilul împlinește 2 ani, 

reprezintă 85% din media veniturilor nete realizate de solicitant în ultimele 12 luni din ultimii doi ani 

anteriori datei nașterii copilului. Indemnizația nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului 

minim brut pe țară garantat în plată (până în 31.12.2017 de 1450 lei), respectiv în anul 2017 de 1235 lei, 

și nici mai mare de 8500 lei. Începând din ianuarie 2018, limita minimă a indemnizației de determină 

prin raportare la ISR, reprezentând  2,5 x ISR = 1250 lei, iar limita maximă este de 8500 lei. 

 

1.2. Evoluția sistemelor de securitate socială 

Din punct de vedere istoric, este important să înțelegem evoluția securității 

sociale dinspre noțiunea de asistență spre cea de asigurare, la care s-a adăugat apoi din nou ideea 

de asistență (în sensul de ajutor acordat de către stat persoanelor aflate în nevoie). 

În unele state europene, inclusiv în România, securitatea socială s-a identificat inițial cu 

componenta denumită în prezent asigurare socială. Astfel, la momentul industrializării s-au 

produs o serie de schimbări economice, sociologice, care au determinat apariția și apoi 

multiplicarea unor riscuri sociale.  

Industrializarea a determinat apariția muncii salariate. Odată cu apariția muncii salariate a 

apărut și dependența de salariu, ca unic sau principal mijloc de asigurare a nivelului de trai. În 

cazul în care locul de muncă era pierdut, intervenea un nou risc social, și anume șomajul.  

Industrializarea a determinat, de asemenea, apariția accidentelor de muncă, față de care 

salariații erau complet neprotejați, pentru că repararea prejudiciilor suferite era supusă regulilor 

răspunderii civile. Pentru a-i proteja pe salariați, s-a obiectivizat răspunderea pentru lucruri și s-au 

instituit sisteme de indemnizare, în sensul că angajatorii au fost obligați să se asigure la societăți 

private. Ulterior au fost adoptate sisteme publice, instituționalizate, de indemnizare în cazul 

producerii unor accidente de muncă. 

Schimbările de ordin sociologic au condus și ele la dezvoltarea sistemului de asigurare 

socială; pe de o parte, industrializarea a creat exodul rural (mutarea populației de la sat la oraș), 

ceea ce a lipsit persoanele vârstnice de sprijinul copiilor lor, iar, pe de altă parte, femeile au 

început să lucreze. Intrarea femeilor pe piața muncii a determinat dublarea cererii de locuri de 

muncă, dar a fost însoțită și de un nou risc: maternitatea și sarcinile familiale și s-a accentuat 

într-o oarecare măsură riscul care ținea de invaliditate și de bătrânețe (în sensul că persoanele 

afectate de diferite grade de invaliditate, respectiv persoanele vârstnice s-au văzut lipsite de 

sprijinul și îngrijirea femeilor, care în mod tradițional erau casnice). 

Aceste schimbări au dus la ideea de asigurare, adică posibilitatea de a obține o 

indemnizație în cazul survenirii unui risc, pe baza contribuțiilor plătite anterior, ceea ce a făcut 

ca, foarte multă vreme, dreptul securității sociale să fie strict legat în România de calitatea de 
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salariat. Așadar, beneficiarii – persoanele asigurate – nu puteau fi, inițial, decât salariații, parte 

într-un contract individual de muncă.  

De-a lungul istoriei au fost propuse două sisteme de asigurare socială: 

 Sistemul Otto von Bismarck (1881) 

Otto von Bismarck a propus primul dispozitiv de asigurări sociale, care prezenta 

următoarele trăsături: 

- era o protecție limitată exclusiv la salariați, care aveau obligația să cotizeze. Mai mult, 

această protecție era acordată exclusiv salariaților care aveau salariul mai mic decât un anumit 

nivel de referință; 

- era un sistem întemeiat pe tehnica asigurărilor, salariații fiind obligați să plătească o 

cotizație reprezentând un procent din salariu și primind o prestație sau o indemnizație 

proporțională cu cotizațiile plătite; 

- sistemul era administrat paritar, de către angajator și salariați (era un sistem 

neinstituționalizat, respectiv nu intervenea statul). 

  Sistemul Beveridge 

În 1942, a fost propus un sistem distributiv, în Marea Britanie, de către Lord Beveridge, 

care propunea extinderea securității sociale la nivelul întregii populații. 

Acest sistem se întemeia pe 4 principii: 

1. O protecție generalizată (era vorba de întreaga populație, nu doar de salariați); 

2. O protecție uniformă (nu era determinată procentual, pe baza veniturilor 

beneficiarului); 

3. Acest sistem distributiv îngloba atât prestațiile conferite în temeiul asigurărilor sociale, 

cât și în baza asistenței sociale. 

4. Sistemul era gestionat de stat. 

În prezent, în Europa, elemente specifice celor două sisteme (Bismarck și Beveridge) au 

fost combinate, fiind rare situațiile în care poate poate fi identificat unul din acestea în „stare 

pură”.  

În prezent, în România și la nivel european, sistemele de securitate socială 

cunosc un amplu fenomen de extindere.  

Sistemul de securitate socială s-a extins pe orizontală, în ceea ce privește obiectul 

intervenției, de la un număr limitat de riscuri, la orice eveniment susceptibil să afecteze 

securitatea socială a individului (s-au extins riscurile sociale acoperite, precum șomajul sau 

maternitatea).  

De asemenea, sistemul de securitate socială s-a extins și pe verticală, prin creșterea 

măsurilor de protecție, de la cele cu caracter reparator (indemnizații sau prestații acordate după 



14 
 

producerea riscului), la adoptarea unor măsuri de prevenire, pe de o parte și, pe de altă parte, prin 

extinderea categoriilor persoanelor beneficiare.  

De exemplu, în ceea ce privește combaterea efectelor șomajului, politicile sociale active 

urmăresc asigurarea unor venituri de substituție, însoțite frecvent de formarea profesională a 

persoanei afectate și de măsuri de promovare a ocupării forței de muncă, dacă este cazul. 

În prezent, în România sistemul de asigurări sociale nu este limitat la categoria 

salariaților, ci sunt asigurate și pot beneficia de prestații în cazul survenirii unui risc asigurat 

toate categoriile profesionale (salariați, funcționari publici, persoane numite sau alese în funcții 

executive, legislative sau judecătorești, persoane care exercită în mod independent o activitate 

profesională, asociați și acționari, membri cooperatori etc.). În plus, ca regulă generală, orice 

persoană interesată se poate asigura contra majorității riscurilor sociale.  

  

1.3. Reglementarea sistemului de securitate socială în România.   

Din punct de vedere istoric, România a fost una din țările europene cu 

legislație avansată în ceea ce privește asigurarea persoanelor, principalele legi fiind următoarele: 

- în1895 – a fost adoptată legea minelor, datorită frecvenței accidentelor de muncă în 

cazul minerilor. Această lege instituia asigurările sociale obligatorii ale minerilor și lucrătorilor 

din industria petrolieră și dispunea înființarea unor case de ajutor și de pensii, finanțate prin 

contribuția egală a angajatorilor și a muncitorilor; 

- în 1902 – a fost adoptată legea meseriilor, care proteja categorii largi de meseriași, în 

special împotriva riscului accidentelor și a bătrâneții, fiind adoptat un sistem de asigurări sociale 

pe baze corporatiste; 

- în 1912 – a fost adoptată o lege generală, legea asigurărilor muncitorești, potrivit căreia 

în caz de accident de muncă, riscul era suportat de către angajator, iar în caz de boală, riscul era 

suportat de către salariat, ceea ce însemna că în cazul accidentelor de muncă, legea prezuma 

culpa angajatorului. Această lege a instituit un sistem unitar de pensii: vârsta de pensionare era 

de 65 de ani, iar stagiul minim de cotizare era de 23 de ani. 

- în 1929 – a fost adoptată legea contractelor de muncă (contracte individuale de muncă și 

contracte colective de muncă) prin care se indemnizau și situațiile în care intervenea boala 

salariatului, acesta având dreptul la un concediu medical plătit, dar doar pentru 7 zile. 

- în 1933 – a fost adoptată Legea Ioanițescu prin care s-a unificat sistemul de asigurări 

sociale și se plătea o contribuție de 6% din salariu, suportată în mod egal de către angajator și 

salariat. Printre beneficii, legea prevedea și acordarea unui concediu medical plătit peste limita 

de 7 zile, iar bolile profesionale erau asimilate accidentelor de muncă, astfel încât salariații să 

poată beneficia de protecție socială. 

- în 1948 – în Constituție se prevedea expres dreptul la limitarea timpului de muncă. În 

perioada comunistă, raporturile de asigurări sociale au fost amplu reglementate1. 

În prezent, numeroase acte normative reglementează raporturile de asigurare și cele de 

asistență socială, aspecte analizate în continuare.  

                                                           
1 A se vedea pe larg, de exemplu, Sanda Ghimpu, Ion Traian Ștefănescu, Șerban Beligrădeanu, Gheorghe 

Mohanu, Dreptul muncii. Tratat, volumul III, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1982, p. 266 – 386. 
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Prevederi legale importante în ceea ce privește dreptul securității sociale: 

 Principalele elemente ale sistemului de securitate socială sunt stabilite chiar prin Constituție: 

- Art. 1 alin. 3 – România este un stat social 

- Art. 34 alin. 3 – privind dreptul la ocrotirea sănătății: 

 (1) Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat.     

(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătăţii publice.          

(3) Organizarea asistenței medicale și a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, 

maternitate si recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale și a activităților 

paramedicale, precum și alte măsuri de protecție a sănătăţii fizice și mentale a persoanei se 

stabilesc potrivit legii. 

- Art. 41 alin. 2 – stabilește dreptul la protecție socială: 

(2) Salariații au dreptul la măsuri de protecție socială. Acestea privesc securitatea și sănătatea 

salariaților, regimul de muncă al femeilor și al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe 

tară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiții deosebite sau 

speciale, formarea profesională, precum și alte situații specifice, stabilite prin lege.    

- Art. 47 – privind dreptul la un nivel de trai decent, care se realizează prin asistență 

medicală, ajutor de șomaj și măsuri de asistență socială: 

(1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, de natură să 

asigure cetățenilor un nivel de trai decent.  

(2) Cetățenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistență medicală în 

unitățile sanitare de stat, la ajutor de șomaj și la alte forme de asigurări sociale publice sau 

private, prevăzute de lege. Cetățenii au dreptul și la măsuri de asistență socială, potrivit legii. 

- Art. 49 – privește protecția copiilor și a tinerilor: 

(1) Copiii și tinerii se bucură de un regim special de protecție și de asistență în realizarea 

drepturilor lor.      

(2) Statul acordă alocații pentru copii și ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu 

handicap. Alte forme de protecție socială a copiilor și a tinerilor se stabilesc prin lege.  

(5) Autoritățile publice au obligația să contribuie la asigurarea condițiilor pentru participarea 

liberă a tinerilor la viață politică, socială, economică, culturală si sportivă a țării. 

- Art. 50 – privește protecția persoanelor cu handicap: 

Persoanele cu handicap se bucură de protecție specială. Statul asigură realizarea unei politici 

naționale de egalitate a șanselor, de prevenire si de tratament ale handicapului, în vederea 

participării efective a persoanelor cu handicap în viața comunității, respectând drepturile și 

îndatoririle ce revin părinților și tutorilor.    

- Art. 73 alin. 3 lit. p – stabilește că în domeniul protecției sociale se vor adopta legi 

organice. 

 Principalele acte normative aplicabile în prezent raporturilor de securitate socială, în ordine 

cronologică: 

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă; 
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Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale; 

OUG nr. 96/2003 privind protecția maternității la locul de muncă; 

OUG nr. 158/2005 privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate; 

Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; 

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară de creștere a copilului; 

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 

Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei; 

Legea 292/2011 privind asistența socială. 

Aceste acte normative au suferit ample modificări, în special în ultimul trimestru al 

anului 2017, ca urmare a trecerii contribuțiilor în sarcina persoanei care prestează munca.  

 

1.4. Aspecte esențiale ale dreptului securității sociale 

Securitatea socială este o ramură autonomă de drept care vizează două 

componente: asigurarea socială (bazată pe contribuția beneficiarului) și asistența socială (bazată 

pe existența unei stări de nevoie, de ex. venitul minim garantat. În unele cazuri, starea de nevoie 

este prezumată, de ex. alocația pentru creșterea copilului). Securitatea socială este strict legată de 

riscurile sociale recunoscute și acoperite de stat.  

Spre deosebire de dreptul muncii, care este o ramură a dreptului privat, dreptul securității 

sociale ține de dreptul public: sistemul de securitate socială reprezintă un ansamblu de servicii 

publice pentru îndeplinirea unor misiuni în folosul societății. Raporturile dintre beneficiarii 

prestațiilor sociale și autoritățile competente sunt de regulă de drept administrativ, iar regimul 

contestațiilor va fi guvernat de procedura contenciosului administrativ. 

Securitatea socială reprezintă garanția acordată fiecărei persoane că, în orice 

împrejurare recunoscută ca risc social, va beneficia de mijloacele necesare pentru asigurarea 

propriei subzistențe și a familiei sale, în condiții decente. 

 Diferențe între asigurarea socială și asistența socială: 

Asigurare – dependentă, de regulă, de obținerea de venituri din activități profesionale; ea 

se întemeiază pe o contribuție plătită; 
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Asistență – acordată persoanelor considerate sărace – persoanele care nu pot să își 

asigure singure un nivel de trai decent. 

 Asigurarea socială Asistența socială 
Conținut - se bazează pe contribuția individuală a 

persoanei în cauză; 

- se bazează pe starea de nevoie a 

persoanei în cauză; 

- prestațiile se acordă, de regulă, 

proporțional cu veniturile persoanei 

solicitante; 

- pentru că se referă la starea de nevoie a 

persoanei, presupune, de regulă, 

evaluarea acelei stări de nevoie, care se 

realizează cel mai frecvent prin ancheta 

socială; 

- există un raport comutativ, asigurarea 

socială fiind bazată pe plata contribuției 

 – este dreptul persoanei de a solicita o 

anumită prestație, cu obligația corelativă de 

a plăti contribuția aferentă; 

- există un raport unilateral în ceea ce 

privește asistența socială; 

Subiecți - asigurat – o persoană care realizează un 

venit  profesional; 

- instituția de asigurare. 

- beneficiar (sau persoană asistată); 

 

- instituția de asistență. 

Obiect - se asigură un venit de înlocuire a 

câștigului profesional (ex: indemnizația 

pentru concediu medical). 

- se asigură dreptul la un minim necesar 

unui trai decent, minim necesar care este 

stabilit în mod arbitrar de stat. 

Origine - raporturile de asigurare socială se nasc de 

regulă în temeiul prevederilor legale, fiind 

reglementată însă și asigurarea voluntară. 

- asistența socială se naște întotdeauna ex 

lege – statul este suveran să decidă 

categoriile de persoane pe care dorește să 

le protejeze și cuantumul prestațiilor pe 

care le conferă. 

Fie că vorbim de asigurare socială sau de asistență socială, principiul de bază este cel al 

redistribuirii și al coeziunii sociale. 

 

 

 

1.5. Evaluare 
 

  

1. Care este finalitatea securității sociale? 

 2. Care sunt diferențele principale dintre asigurarea socială și asistența socială? 

 3. Ce este riscul social? 

 4. Care sunt riscurile asigurate (în cazul survenirii cărora persoanele asigurate beneficiază 

de protecție)? 

 5. Rezolvați următoarele teste:  

1. Securitatea socială garantează:  

a) sănătatea și securitatea salariaților la locul de muncă; 

b) securitatea fizică a persoanelor asigurate; 

c) securitatea economică a persoanelor asigurate.  
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2. Securitatea socială:  

a) este sinonimă cu asistența socială, dar exclude asigurarea socială;  

b) este sinonimă cu asigurarea socială, dar exclude asistența socială; 

c) are două componente, asigurarea socială și asistența socială.  

3. Raporturile de securitate socială: 

a) sunt condiționate de calitatea de salariat a beneficiarului; 

b) nu sunt condiționate de calitatea de salariat a beneficiarului, de prestațiile specifice asigurării 

sociale putând beneficia orice persoană aflată în nevoie; 

c) sunt condiționate de starea de sărăcie a solicitantului, constată de autoritatea competentă.  

4. În prezent, beneficiar al prestațiilor specifice raporturilor de asigurare socială:  

a) este orice persoană cu domiciliul sau reședința în România, prin efectul legii; 

b) este orice cetățean român, prin efectul legii;  

c) este persoana asigurată, prin efectul legii sau facultativ. 

5. Raporturile dintre beneficiarii prestațiilor sociale și autoritățile competente sunt raporturi: 

a) de drept al muncii; 

b) de drept administrativ; 

c) de drept civil.  

6. Persoana nemulțumită de cuantumul prestațiilor de asigurare socială de care beneficiază, 

considerând că acestea nu respectă nivelul stabilit de lege: 

a) poate formula o contestație, respectând procedura contenciosului administrativ;  

b) nu poate formula niciun fel de contestație; 

c) poate formula o contestație, respectând procedura civilă (de drept comun).  
 

 

 

 

TEMĂ PENTRU REFERAT 

Evidențiați trăsăturile sistemului de asigurare socială și ale celui de asistență socială. 

Exemplificați. Precizați diferențele dintre aceste două soponente ale securității sociale.  
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Disciplină:  

Dreptul securității sociale 

Capitolul 1:  

ASPECTE INTRODUCTIVE 

Secvența 2:  

Instrumentele internaționale, regionale și europene în domeniul securității sociale 

(120’ teorie, 60’ practică) 

 

 

 

(Human Rights de Komal Aheer) 

 

I. Cuprinsul secvenței 

2.1. Instrumentele de armonizare 

2.2. Instrumentele de coordonare 

2.3. Evaluare 

II. Obiectivele secvenței 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare veți fi capabili să: 

 distingeți instrumentele de armonizare de cele de coordonare, din perspectiva scopului lor; 

 precizați principalele reguli de coordonare a sistemelor de securitate socială; 

 precizați modul de aplicare al instrumentelor de coordonare a sistemelor de securitate 

socială. 

III. Cuvinte cheie 

Conținut minimal al securității sociale, egalitate de tratament, conservarea drepturilor. 
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2. Instrumentele internaționale, regionale și europene în domeniul securității 

sociale 

Aceste instrumente au fost adoptate în scopul aplicării și protejării drepturilor 

de securitate socială: ale naționalilor (cetățeni/rezidenți) și, pe de altă parte, ale persoanelor care 

circulă între diferite state și prestează muncă, persoane denumite uzual lucrători migranți. 

Prin adoptarea lor se urmărește realizarea mai multor obiective: 

a) consacrarea drepturilor de securitate socială ca drepturi fundamentale ale omului. În acest 

scop au fost adoptate instrumente de armonizare a legislațiilor statelor. 

b) dreptul la egalitate de tratament între naționali și, pe de altă parte, între aceștia și lucrătorii 

migranți. Pentru a realiza egalitatea de tratament între naționali și lucrătorii migranți s-au 

adoptat instrumente de coordonare. 

c)  instituirea unui sistem internațional de conservare a drepturilor dobândite și a celor în 

curs de câștigare, astfel încât lucrătorii care se deplasează și prestează activitate pe teritoriul mai 

multor state să nu piardă dreptul la prestațiile sociale aferente acestor perioade de activitate 

profesională. În acest scop, se urmărește și eliminarea obstacolelor din calea aplicării unor reguli 

uniforme, care să garanteze lucrătorilor migranți o protecție permanentă și completă.  

 

2.1. Instrumentele de armonizare 

 Armonizarea reprezintă ansamblul prevederilor internaționale transmise 

statelor cu titlu de recomandare sau de obligație în vederea adaptării legislației lor la cerințele 

elaborate de organismele suprastatale. 

 Instrumentele de armonizare impun statelor care le-au ratificat modificarea 

legislației în ceea ce privește conținutul securității sociale, adică în privința cuantumului 

prestațiilor, duratei de acordare și a condițiilor de acordare. În acest scop, tratatele sau 

convențiile adoptate stabilesc, de regulă, nivelul minim al prestațiilor și al duratei de acordare, 

încurajând statele în cauză să depășească acest nivel minimal. Prin aceste instrumente se 

stabilesc, de regulă, principiile de bază și rezultatele minimale care trebuie atinse, permițând 

statelor care le-au ratificat să aleagă mijloacele prin care vor obține rezultatele respective. 
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 Instrumente de armonizare au fost adoptate de către: 

I. Organizația Națiunilor Unite (ONU): 

a) Declarația Universală a Drepturilor Omului, care consacră dreptul oricărei persoane la 

securitate socială ca o condiție indispensabilă a demnității și dezvoltării personalității sale și 

garantează dreptul la sănătate, la îngrijiri medicale și servicii sociale; dreptul la asigurări sociale 

pentru acoperirea riscurilor care survin; protecția drepturilor mamei și copilului. 

b) Pactul Internațional privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale 

În plus față de Declarația Universală a Drepturilor Omului, acest pact obligă statele care 

l-au ratificat să ia măsurile necesare care să permită aplicarea în practică și garantarea drepturilor 

de securitate socială. În acest scop, pactul subliniază importanța acordurilor bilaterale și 

multilaterale pentru coordonarea sistemelor de securitate socială în scopul protejării lucrătorilor, 

în special a celor migranți. 

 Instrumentele de armonizare adoptate în cadrul Organizației 

Națiunilor Unite nu au impus un anumit model de reglementare, ci integrarea în ordinea 

juridică națională a principiilor pe care le afirmă, cu luarea în considerare a factorilor 

economici, culturali, politici etc. 

II. Organizația Internațională a Muncii (OIM) 

 OIM reprezintă singura instituție specializată în domeniul raporturilor de 

muncă și singura organizație tripartită (care presupune adoptarea convențiilor cu participarea, din 

partea statelor membre, a reprezentanților statului, sindicatelor și ai patronatelor). 

În primul rând, la nivelul OIM s-au pus bazele unui drept al securității sociale.  

Convenții au fost adoptate în următoarele domenii: 
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o ajutoare medicale și indemnizații de boală:  

o Convenția nr. 24/1927 privind prestațiile medicale pentru lucrătorii din industrie, 

întreprinderi comerciale, profesii liberale și personal casnic (ratificată de România);  

o Convenția nr. 25/1927 privind prestațiile medicale pentru lucrătorii din agricultură. 

o prestații de bătrânețe:  

o Convențiile nr. 35 (pentru lucrătorii din industrie, întreprinderi comerciale, profesii 

liberale, personal casnic) și 36 (pentru lucrătorii din agricultură) din 1933; 

o prestații de invaliditate:  

o Convențiile nr. 37 (pentru lucrătorii din industrie, întreprinderi comerciale, profesii 

liberale, personal casnic) și 38 din 1933 (pentru lucrătorii din agricultură);  

o drepturile supraviețuitorilor:  

o Convențiile nr. 39 (pentru lucrătorii din industrie, întreprinderi comerciale, 

profesii liberale, personal casnic) și 40 din 1933 (pentru lucrătorii din agricultură); 

o prestații în caz de accidente de muncă și boli profesionale: două convenții se referă la  

accidentele de muncă (Convenția nr. 12 din 1921 și  Convenția nr. 17 din 1925), alte două 

privesc bolile profesionale și compensațiile care se acordă (Convenția nr. 18 din 1925 și 

Convenția nr. 42 din 1934). 

o prestații de șomaj: Convenția nr. 44 din 1934 privind prestațiile de șomaj. 

o prestații de maternitate stabilite prin Convenția nr. 3/1919, ratificată de România în 

1921. 

În al doilea rând, la nivelul OIM au fost adoptate convenții cu influență 

determinantă asupra dezvoltării sistemelor de securitate socială, respectiv Convenția nr. 102 

din 1952 privind instituirea unor norme minime de securitate socială.  

Această convenție este structurată pe conferirea de drepturi atunci când 

survine unul din cele 9 riscuri enumerate de Convenție: 

o prestațiile medicale - ratificată de România; 

o indemnizațiile de boală (concediu medical sau concediu pentru incapacitate temporară 

de muncă) – ratificată de România; 

o prestațiile de șomaj – neratificată de România; 

o prestațiile de bătrânețe – ratificată de România; 

o prestațiile în caz de accidente de muncă și boli profesionale – neratificată de România; 

o prestațiile familiale – ratificată de România; 

o prestațiile de maternitate – ratificată de România; 

o prestațiile de invaliditate – neratificată de România; 

o prestațiile acordate supraviețuitorilor – neratificată de România. 

România a ratificat cele 5 părți ale Convenției în 15 octombrie 2009, prin Legea nr. 115/2009 

pentru ratificarea Convenției nr. 102/1952 a Organizației Internaționale a Muncii privind 
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normele minime de securitate socială, adoptată la Geneva la 28 iunie 1952 în cadrul Conferinței 

generale a Organizației Internaționale a Muncii. 

În al treilea rând, la nivelul OIM s-a realizat extinderea drepturilor inițiale 

prevăzute de convenții în materia accidentelor de muncă și a bolilor profesionale (Convenția nr. 

121 din 1964), în materia prestațiilor de bătrânețe, invaliditate și supraviețuitori (Convenția nr. 

128 din 1967) și în materia îngrijirilor medicale și indemnizațiilor pe caz de boală (Convenția nr 

130 din 1969). Niciuna din aceste convenții nu a fost ratificată de România.  

România a ratificat în schimb Convenția nr. 183 din 2000 privind protecția maternității 

prin Legea nr. 452/2002. 

III. Consiliul Europei  

 La nivelul Consiliului Europei, sistemele de securitate socială reprezintă 

expresia solidarității colective și un mijloc important de asigurare a unui nivel de trai adecvat 

populațiilor europene. Instrumentele normative (de armonizare) adoptate la acest nivel impun 

statelor care le-au ratificat să își modifice legislația în sensul modificării conținutului securității 

sociale în privința cuantumului prestațiilor, a duratei acestora și a duratei stagiului de cotizare. 

a) Codul European al Securității Sociale revizuit (ratificat de România) stabilește principiile 

minimale (esențiale) ale modelului european de securitate socială, stabilind praguri minime de 

protecție și urmărind armonizarea legislațiilor statelor care l-au ratificat. 

Codul European al Securității Sociale a fost adoptat în 1964, iar în România a intrat în 

vigoare în 10.10.2010. România a ratificat, prin Legea nr. 116/2009 pentru ratificarea Codului 

european de securitate socială al Consiliului Europei, părțile privind îngrijirile medicale, 

indemnizațiile de boală, prestațiile de bătrânețe, prestațiile familiale și prestațiile de maternitate. 

b) Carta Socială Europeană (revizuită) a fost ratificată de România prin legea 74/1999. Ea  

consacră dreptul la securitate socială, la exercițiul efectiv al acestor drepturi, la asistență socială 

și medicală. 

c) Convenția Europeană a Drepturilor Omului 

Drepturile fundamentale consacrate la nivelul Consiliului Europei au fost 

împărțite în 3 categorii: 

- drepturi civile și politice (Convenția Europeană a Drepturilor Omului) 

- drepturi care decurg din raporturile de muncă (Carta Socială Europeană) 

- securitatea socială (Codul European al Securității Sociale) 
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Diferența fundamentală dintre aceste convenții constă în procedura de control. Astfel, 

primele două convenții au ca mecanism de control al aplicării lor procedura de rapoarte. 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului beneficiază de un mecanism de control mult mai 

eficient, datorită hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului. Din acest motiv, în prezent, 

sunt utilizate prevederile CEDO în special pentru a se recunoaște, de exemplu, dreptul la pensie 

în anumite circumstanțe (garantat de art. 1 din Protocolul n° 1) sau pentru a se interzice 

discriminarea între femei și bărbați în ceea ce privește posibilitatea de a beneficia de concediu 

pentru creșterea copilului (art. 8 coroborat cu art. 14 din Convenție). 

 

2.2. Instrumentele de coordonare 

 Aceste instrumente se referă doar la lucrătorii migranți, la membrii familiilor 

lor și la succesorii acestora. Ele nu afectează conținutul securității sociale, ci unifică doar regulile 

naționale dezavantajoase pentru lucrătorii migranți. Instrumentele de coordonare devin așadar 

aplicabile doar atunci când intervine factorul transfrontalier. 

Lucrătorul migrant este persoana care părăsește țara în care își are rezidența obișnuită 

pentru a lucra în alt stat. 

 Scopul instrumentelor de coordonare este acela de a asigura 

tratamentul egal și nediscriminatoriu al lucrătorilor migranți în raport cu cetățenii statelor 

pe teritoriul cărora își desfășoară activitatea (interdicția discriminării pe criteriul 

naționalității). 

 O serie de instrumente de coordonare au fost adoptate la nivel internațional 

sau european, cele mai importante fiind adoptate de către: 

  

I. Organizația Națiunilor Unite (ONU) 

- Convenția Națiunilor Unite cu privire la protecția salariaților migranți și a membrilor de 

familie (1990); a intrat în vigoare în anul 2003. 

 

II. Organizația Internațională a Muncii (OIM) 

- Convenția nr. 118/1962 privind egalitatea de tratament în materia securității sociale. 

 

III. Consiliul Europei 
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La nivelul Consiliului Europei, sunt prevăzute reguli de coordonare a sistemelor de securitate 

socială prin încheierea de acorduri bilaterale sau multilaterale, pe de o parte, în Carta Socială 

Europeană revizuită. Pe de altă parte, au fost adoptate două convenții: Convenția Europeană de 

Securitate Socială și Convenția Europeană de Asistență Medicală și Socială. 

 

IV. Uniunea Europeană 

La acest nivel, instrumentele de coordonare îmbracă forma regulamentelor, care se aplică în 

mod direct, fără obligația de transpunere. 

 Prin regulamentele adoptate la nivelul UE s-au stabilit norme și 

principii comune pentru a asigura un mecanism de conservare a drepturilor dobândite sau în 

curs de dobândire pentru cetățenii UE, membrii lor de familie și urmașii acestora, indiferent 

dacă prestează activitate remunerată sau nu, dar care dobândesc legal un drept de ședere pe 

teritoriul unuia din statele membre. Prin regulamente se urmărește ca aplicarea prevederilor 

legislației statelor membre să nu cauzeze prejudicii și să nu aducă beneficii persoanelor care 

exercită dreptul la liberă circulație și dreptul de ședere în interiorul UE. 

 Există o serie de regulamente aplicabile în domeniu: 

-  Începând din 1 mai 2010 a intrat în vigoare Regulamentul nr. 883 din 2004 privind 

coordonarea sistemelor de securitate socială, care a abrogat Regulamentul nr. 1408 din 1971. El 

a fost pus în aplicare prin Regulamentul nr. 987 din 2009 privind modalitatea de aplicare a 

regulamentului 883 din 2004. 

Anterior, a fost în vigoare Regulamentul nr. 1408 din 1971 referitor la aplicarea 

regimurilor de securitate socială a lucrătorilor salariați care se deplasează în interiorul 

comunității și familiilor lor (regulament care încă se mai aplică pentru Elveția). În aplicarea sa a 

fost adoptat Regulamentul 574 din 1972 privind modalitatea de aplicare a Regulamentului nr 

1408/1971. 

- Pentru cetățenii statelor terțe, s-a adoptat Regulamentul nr. 1231 din 2010 privind 

statutul juridic al cetățenilor statelor care nu sunt membre ale UE, dar care se deplasează în 

interiorul UE. 

V. Principiile care guvernează coordonarea sistemelor de securitate socială 

 

1. Egalitatea de tratament între lucrătorii migranți și cetățenii/rezidenții permanenți ai 

unui anumit stat. 
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Acest principiu interzice statelor membre să plătească o prestație propriilor cetățeni, dar 

să refuze sau să impună anumite condiții pentru acordarea aceleiași prestații pentru un cetățean 

din alt stat membru (interzicerea discriminării pe criteriul naționalității). Trebuie să remarcăm că 

(în mod similar Convenției OIM nr 118 din 1962) sunt interzise discriminările directe, ceea ce 

înseamnă că este interzisă condiționarea acordării prestațiilor pe criteriul reședinței, exceptând 

prestațiile non-contributive (ex: prestațiile familiale, alocația pentru creșterea copilului). În 

privința prestațiilor familiale este admisă condiția rezidenței. 

2. Determinarea legislației aplicabile astfel încât lucrătorului migrant să i se aplice un 

singur sistem național. 

De regulă, legea aplicabilă este cea a locului unde se prestează munca (lex loci laboris). 

La nivelul UE există o excepție majoră în cazul detașării pentru prestarea de servicii 

transnaționale (reglementată prin Directiva 96/71/CE), caz în care va fi aplicabilă legea locului 

de muncă obișnuit al lucrătorului în cauză (locul de muncă obișnuit se consideră a fi cel de la 

angajatorul care dispune detașarea). Există, de asemenea, o serie de alte excepții stabilite de 

regulamentele europene. 

3. Menținerea drepturilor dobândite și acordarea prestațiilor în străinătate 

(portabilitatea drepturilor sau exportul indemnizațiilor de plată). 

Drepturile lucrătorilor migranți trebuie să fie garantate indiferent de teritoriul unde au 

fost dobândite și de locul de reședință din orice stat membru. Nu sunt admise restricții la plata 

prestațiilor în funcție de criteriul cetățeniei sau de criteriul reședinței. 

În mod similar Convenției nr. 118 din 1962, în cazul prestațiilor pe termen lung, respectiv 

pensiile de bătrânețe, de invaliditate, de urmași și indemnizațiile pentru accidentele de muncă, 

statele au obligația de a garanta plata și pentru persoanele care au reședința în străinătate. 

4. Menținerea drepturilor în curs de achiziție. 

Dacă un drept este condiționat de o anumită perioadă de contribuție sau de exercitarea 

unei activități profesionale o anumită durată, se vor lua în considerare perioadele de activitate ale 

lucrătorului migrant din fiecare țară, prin totalizarea perioadelor de activitate sau de contribuție 

din țările respective. 

5. Reciprocitatea. 

Egalitatea în drepturi trebuie asigurată doar cetățenilor din țările care au aceleași obligații 

legale în privința lucrătorilor migranți. La nivelul Uniunii Europene, reciprocitatea este asigurată 

ca urmare a aplicării regulamentelor europene.  

 

 

2.3. Evaluare 
 

 

1. Care este diferența principală dintre instrumentele de armonizare și cele de coordonare 

a sistemelor de securitate socială?  

2. Ce obiective sunt urmărite prin adoptarea instrumentelor internaționale în domeniul 

securității sociale?  

3. Conform căror principii se realizează coordonarea sistemelor de securitate socială? 
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4. În ce mod se poate ajunge la reglementarea unui nivel minimal al drepturilor de 

securitate socială în diferite state?  

 5. Rezolvați următoarele teste: 

 

1. Instrumentele de armonizare:  

a) sunt facultative pentru statele care le-au ratificat; 

b) obligă statele care le-au ratificat să modifice conținutul prestațiilor de securitate socială; 

c) de regulă, au doar o valoare de recomandare. 

2. Instrumentele de coordonare:  

a) sunt facultative pentru statele care le-au ratificat; 

b) obligă statele care le-au ratificat să modifice conținutul prestațiilor de securitate socială; 

c) de regulă, au doar o valoare de recomandare 

3. Principiul egalității de tratament între lucrătorii migranți și cetățenii/rezidenții permanenți ai 

unui anumit stat: 

a) interzice statelor membre să plătească o prestație propriilor cetățeni, dar să refuze sau să 

impună anumite condiții pentru acordarea aceleiași prestații pentru un cetățean din alt stat 

membru, fără excepție; 

b) interzice statelor membre să plătească o prestație propriilor cetățeni, dar să refuze sau să 

impună anumite condiții pentru acordarea aceleiași prestații pentru un cetățean din alt stat 

membru, cu anumite excepții; 

c) permite condiționarea acordării prestațiilor familiale de rezidența pe teritoriul statului 

respectiv. 

 

 

 

TEMĂ PENTRU REFERAT 

Mai este necesară, la nivelul UE, încheierea unor convenții bilaterale pentru a asigura garantarea 

drepturilor de securitate socială a persoanelor care exercită dreptul la liberă circulație? 

Argumentați.  
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Disciplină:  

Dreptul securității sociale 

Capitolul 2:  

SISTEMUL DE ASIGURĂRI SOCIALE 

DIN ROMÂNIA 

Secvența 1:  

Principiile sistemului asigurărilor sociale din România 

(30’ teorie, 30’ practică) 

I. Cuprinsul secvenței 

1. Principiul teritorialității 

2. Principiul egalității de tratament 

3. Principiul universalității 

4. Principiul asigurării obligatorii 

5. Principiul finanțării de la bugetul de stat a prestațiilor necontributive 

6. Principiul indexării și compensării cuantumului prestațiilor sociale 

7. Principiul solidarității naționale 

8. Evaluare 

II. Obiectivele secvenței 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare veți fi capabili să: 

 înțelegeți modul de acordare a anumitor prestații sociale; 

 precizați principalele reguli de acordare a prestațiilor de asigurare socială. 

III. Cuvinte cheie 

Teritorialitate, egalitate de tratament, indexare, solidaritate 

 

Sistemul asigurărilor sociale din România se întemeiază pe o serie de principii: 

1. Principiul teritorialității 

 Beneficiile sau prestațiile sociale care se acordă pe teritoriul unui stat sunt strict 

reglementate de legislația națională a statului în cauză și de riscurile pe care acesta dorește să le 

ia în considerare. Astfel, cuantumul prestațiilor, durata prestațiilor, tipul și condițiile de acordare 

a acestora sunt stabilite de fiecare stat în parte, cu respectarea minimului impus de convențiile 

ratificate, dacă este cazul. 

2. Principiul egalității de tratament 



29 
 

Este consacrat la modul general în art. 34 Constituție, potrivit căruia toți 

cetățenii români au dreptul de a folosi în mod egal toate drepturile prevăzute în Constituție și în 

legi și de a fi tratați în mod egal de către autoritățile publice și de către ceilalți cetățeni. 

Directiva nr. 378/1986/CEE privind egalitatea de tratament între femei și bărbați în 

regimurile profesionale de securitate socială (transpusă în dreptul intern prin OUG nr. 67/2007, 

aprobată prin Legea nr. 44/2008), se aplică întregii populații active. Principiul egalității de 

tratament exclude discriminarea pe criteriu de sex, având în vedere în special starea civilă sau 

familială. 

 Discriminarea este înțeleasă ca un act de excludere, deosebire, restricție sau  

preferință. Discriminarea poate fi una directă sau indirectă (conform art. 5 Codul Muncii; OG 

137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată). 

Discriminarea directă este întemeiată pe un criteriu prevăzut expres de lege și care are ca 

scop instituirea unui tratament diferențiat. 

Discriminarea indirectă reprezintă orice practică aparent neutră, dar care produce în 

concret efectele unei discriminări. 

 

 

Articolul 5 din Codul muncii: 

(1) În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de 

toți salariații și angajatorii. 

 (2) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex, 

orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, 

etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate 

familială, apartenență ori activitate sindicală, este interzisă. 

 (3) Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție 

sau preferință, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), 

care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, 

folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii. 

 (4) Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte 

criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări 

directe. 

  

3. Principiul universalității 

 Universalitatea privește sfera persoanelor protejate și natura prestațiilor ce se 

acordă. Principiul urmărește ca fiecare membru al colectivității să fie protejat prin măsuri de 

securitate socială toată viața sa, ori de câte ori se află în nevoie. Acest principiu se întemeiază pe 

solidaritatea colectivă. 
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4. Principiul asigurării obligatorii 

Acest principiu constituie regula în ceea ce privește sistemul asigurărilor 

sociale de sănătate și, într-o oarecare măsură, și în ceea ce privește șomajul și pensiile. 

5. Principiul finanțării de la bugetul de stat a prestațiilor necontributive 

 Sistemul de asigurări sociale din România se întemeiază pe contribuția 

persoanei asigurate. Majoritatea prestațiilor depind de existența unui stagiu de cotizare; unele 

prestații (precum pensiile) se întemeiază pe principiul contributivității, întinderea lor depinzând 

de veniturile pe baza cărora s-au calculat și s-au plătit contribuțiile. Prin excepție, pentru unele 

prestații nu se plătește o cotă distinctă de contribuție – este cazul concediului pentru creșterea 

copilului și a indemnizației aferente – în cazul cărora se aplică acest principiu. 

6. Principiul indexării și compensării cuantumului prestațiilor sociale 

Acest principiu urmărește contracararea efectelor deprecierii monetare, 

cuantumul prestațiilor sociale fiind majorat periodic, prin indexare sau compensare. Indexarea se 

realizează cu un anumit procent, compensarea privește acordarea unei sume fixe, ambele 

realizându-se prin act normativ. Prestațiile sociale sunt, de regulă, actualizate periodic. 

Pentru calculul unora din prestațiile sociale (precum indemnizația aferentă concediului 

pentru creșterea copilului sau indemnizația de șomaj), se utilizează în prezent un indicator social 

de referință (ISR), a cărui valoare ar trebui să fie stabilită periodic, asigurându-se astfel 

indexarea acestora. 

Indicatorul social de referință (ISR) reprezintă unitatea exprimată în lei la 
nivelul căreia se raportează beneficiile de asistență socială, suportate din bugetul de stat, 
acordate atât în vederea asigurării protecției persoanelor în cadrul sistemului de asistență 
socială, cât și în vederea stimulării persoanelor beneficiare ale sistemului de asistență socială, 
pentru a se încadra în muncă. 

Valoarea indicatorului social de referință este prevăzută de Legea nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și 
completările ulterioare. Valoarea indicatorului social de referință este în prezent 500 lei. 
 Valoarea a fost stabilită în 2008, prin art. 33^1 din Legea 76/2002, completată prin OUG nr. 
126/2008. În prezent, în funcție de indicatorul social de referință se determină cuantumul: 
· indemnizației de șomaj; 
· indemnizației pentru concediul de creștere și îngrijire a copilului; 
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· alocației de stat pentru copii; 
· alocației pentru susținerea familiei; 
· venitului minim garantat. 
 

7. Principiul solidarității naționale 

Acest principiu exprimă faptul că sunt reunite într-un fond contribuții, taxe sau 

impozite ale tuturor celor care realizează venituri de natură profesională, fiind utilizate apoi 

pentru întrajutorarea persoanelor aflate în nevoie. 

 

 

 

 

 

8. Evaluare 
 

 

1. În ce constă principiul egalității de tratament în raporturile de securitate socială? 

Exemplificați.  

2. Ce este indicatorul social de referință? 

3. Care este corelația dintre principiul universalității și cel al solidarității?  
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Disciplină:  

Dreptul securității sociale 

Capitolul 2:  

SISTEMUL DE ASIGURĂRI SOCIALE 

DIN ROMÂNIA 

Secvența 2:  

Contribuțiile sociale obligatorii 

(90’ teorie, 30’ practică) 

 

I. Cuprinsul secvenței 

1. Contribuțiile de asigurări sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat; 

2. Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată bugetului Fondului național unic 

de asigurări sociale de sănătate 

3. Contribuția asiguratorie pentru muncă, datorată bugetului general consolidat 

4. Evaluare 

II. Obiectivele secvenței 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare veți fi capabili să precizați: 

 contribuțiile sociale obligatorii, datorate în cadrul sistemului de asigurare socială; 

 categoriile de contribuabili; 

 principalele venituri asupra cărora se datorează contribuții obligatorii în cadrul sistemului 

de asigurare socială. 

III. Cuvinte cheie 

 

Contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări sociale de sănătate, contribuția 

asiguratorie pentru muncă 

 

Potrivit Codului fiscal, începând din 1 ianuarie 2018, contribuțiile sociale 

obligatorii sunt următoarele: 

a) contribuțiile de asigurări sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat; 

b) contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată bugetului Fondului național unic de 

asigurări sociale de sănătate; 

c) contribuția asiguratorie pentru muncă, datorată bugetului general consolidat. 
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1. Contribuțiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat. 

Aceste contribuții sunt reglementate la art. 136 – 151 din Codul fiscal. Ele 

vizează sumele datorate de contribuabili sistemului public de pensii.  

Contribuabilii/plătitorii de venit la sistemul public de pensii datorează, după 

caz, contribuția de asigurări sociale pentru următoarele categorii de venituri realizate din 

România și din afara României, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul 

securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România 

este parte, pentru care există obligația declarării în România: 

a) venituri din salarii sau asimilate salariilor;  

b) venituri din activități independente;  

c) venituri din drepturi de proprietate intelectuală 

d) indemnizații de șomaj; 

e) indemnizații de asigurări sociale de sănătate. 

Conform Codului fiscal, pentru aceste venituri se datorează contribuții de asigurări sociale și 

în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice scutite de la plata impozitului pe venit 

pentru anumite activități desfășurate. 

Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări 

sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, 

precum și persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuția de 

asigurări sociale pentru veniturile din activități independente.  

                      Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și 

asimilate salariilor nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile 

din drepturi de proprietate intelectuală 

 

Se exceptează de la plata contribuțiilor de asigurări sociale următoarele 

venituri: 

a) prestațiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, potrivit legii; 

b) veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de către persoanele fizice asigurate în 

sisteme proprii de asigurări sociale, din activități pentru care există obligația asigurării în aceste 

sisteme potrivit legii; 
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c) veniturile acordate, potrivit legii, personalului militar în activitate, polițiștilor și 

funcționarilor publici cu statut special care își desfășoară activitatea în instituțiile din sectorul de 

apărare, ordine publică și securitate națională, pentru care se datorează contribuție individuală la 

bugetul de stat potrivit Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. 

d) ajutoarele/sumele acordate potrivit legii, în cazul decesului personalului din cadrul 

instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională, decedat ca urmare a 

participării la acțiuni militare, și indemnizațiile lunare de invaliditate acordate personalului ca 

urmare a participării la acțiuni militare. 

Cotele de contribuții de asigurări sociale sunt următoarele: 

a) 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există 

obligația plății contribuției de asigurări sociale; 

b) 4% datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea 

nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, de către persoanele fizice și juridice care 

au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora; 

c) 8% datorată în cazul condițiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, de către persoanele fizice și juridice care au 

calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora. 

Calculul contribuției de asigurări sociale datorate se realizează prin aplicarea cotei de 25 % 

asupra bazelor lunare de calcul reprezentate de veniturile din salarii sau asimilate salariilor 

prevăzute de Codul fiscal 

Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din 

salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau 

cu timp parțial nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale calculate prin 

aplicarea cotei de 25% asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care 

se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună 

în care contractul a fost activ. Această prevedere nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în 

una dintre următoarele situații: 

a) sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare; 

b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 de ani; 

c) sunt persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște 

posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi; 

d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția 

pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor 

legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul 

public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului 

public de pensii; 

e) realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două 

sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă 

acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară. 

În cazul în care contribuția de asigurări sociale astfel calculată este mai mică decât 

contribuția de asigurări sociale reprezentând 25% asupra salariului de bază minim brut pe țară în 

vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, diferența se plătește de 

către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit. 
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2.  Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului național unic de 

asigurări sociale de sănătate 

1°. Contribuția de asigurări sociale de sănătate este datorată pentru veniturile 

din salarii și asimilate salariilor, realizate din România și din afara României, cu respectarea 

legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind 

sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării 

în România. 

2°. De asemenea, contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, care nu se 

încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției, datorează contribuția de 

asigurări sociale de sănătate dacă realizează venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii 

de bază minime brute pe țară din una sau mai multe surse de venituri din următoarele categorii: 

a) venituri din activități independente; 

b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală; 

c) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii 

nr. 170/2016;  

d) venituri din cedarea folosinței bunurilor; 

e) venituri din investiții; 

f) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură; 

g) venituri din alte surse, definite de art. 114 din Codul fiscal. 

 

 Conform Codului fiscal, pentru ambele categorii de venituri se 

datorează contribuții de asigurări sociale și în cazul în care acestea sunt realizate de 

persoanele fizice scutite de la plata impozitului pe venit pentru anumite activități. 

 

Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate este de 10% și se datorează 

de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății 

contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit Codului fiscal. 
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      3.  Contribuția asiguratorie pentru muncă  

Cota contribuției asiguratorie pentru muncă este de 2,25% din suma 

câștigurilor brute realizate din salarii și venituri asimilate salariilor, în țară și în străinătate, cu 

respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și 

a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.  

Din contribuția asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat se distribuie lunar, 

până la sfârșitul lunii în curs, o cotă de: 

a) 15%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale constituit în 

baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata 

creanțelor salariale, cu modificările ulterioare; 

b) 20%, care se face venit la Bugetul asigurărilor pentru șomaj; 

c) 5%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli 

profesionale; 

d) 40%, care se face venit la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 

pentru plata concediilor medicale; 

e) 20%, care se face venit la bugetul de stat într-un cont distinct. 

 Contribuabilii obligați la plata contribuției asiguratorii pentru muncă sunt: 

a) persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, pentru: 

- cetățenii români,  

- cetățeni ai altor state sau apatrizii, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau 

reședința în România, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul 

securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România 

este parte; 

b) persoanele fizice cetățeni români, cetățenii altor state sau apatrizii, pe perioada în care 

au, conform legii, domiciliul sau reședința în România, și care realizează în România venituri din 

salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației 

europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de 

securitate socială la care România este parte. 

Contribuția asiguratorie pentru muncă se datorează doar pentru veniturile din salarii și 

asimilate salariilor acordate sau realizate de către persoanele menționate anterior.  

Baza lunară de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă o reprezintă 

suma câștigurilor brute realizate din salarii și venituri asimilate salariilor, în țară și în străinătate 
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(cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, 

precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte).  

Contribuția asiguratorie pentru muncă nu se datorează pentru prestațiile suportate din 

bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și din Fondul 

național unic de asigurări sociale de sănătate. 

 

Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări 

sociale și al contribuției asiguratorie pentru muncă  anumite sume de bani, prevăzute de 

Codul fiscal, precum: ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, 

ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naștere, ajutoarele pentru pierderi 

produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităților naturale, veniturile reprezentând 

cadouri în bani și/sau în natură oferite salariaților, cele oferite pentru copiii minori ai acestora, 

inclusiv tichetele cadou, contravaloarea transportului la și de la locul de muncă al salariatului, 

acordate de angajator pentru salariații proprii sau alte persoane, precum și contravaloarea 

serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, acordate de 

angajator pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, astfel cum este prevăzut în 

contractul de muncă. Cadourile în bani și în natură oferite de angajatori angajaților, cele oferite 

în beneficiul copiilor minori ai acestora, inclusiv tichetele cadou, cu ocazia Paștelui, zilei de 1 

iunie, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum și cadourile în bani 

și în natură oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie nu sunt cuprinse în baza lunară de 

calcul, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din 

cele de mai sus, nu depășește 150 lei. 

Nu se cuprind, de asemenea, în baza de calcul: contravaloarea echipamentelor tehnice, a 

echipamentului individual de protecție și de lucru, a alimentației de protecție, a medicamentelor 

și materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi privind sănătatea și securitatea în muncă, 

precum și a uniformelor obligatorii și a drepturilor de echipament, ce se acordă potrivit legislației 

în vigoare; cheltuielile efectuate de angajatori/plătitori pentru pregătirea profesională și 

perfecționarea angajaților; veniturile acordate la momentul disponibilizării, venitul lunar de 

completare sau plățile compensatorii, suportate din bugetul asigurărilor de șomaj, potrivit actelor 

normative care reglementează aceste domenii; remunerația brută primită pentru activitatea 

prestată de zilieri, potrivit legii etc.  
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4. Evaluare 
 

 

 

1. Care sunt contribuțiile sociale obligatorii, începând din ianuarie 2018? 

2. Cine plătește, ca regulă, contribuțiile sociale obligatorii, începând din ianuarie 2018? 

3. Ce destinație au sumele plătite cu titlu de contribuție asiguratorie pentru muncă? 

4. Ca regulă, contribuția de asigurări sociale se calculează, în cazul salariaților cu contract 

individual de muncă cu timp parțial, prin aplicarea cotei legale: 

a) la salariul realizat de salariat, corespunzător timpului său de muncă; 

b) la salariul pe care l-ar realiza salariatul dacă ar munci 8 ore/zi; 

c) salariul de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.  

5. Contribuția de asigurări sociale de sănătate se plătește:  

a) exclusiv de către salariați; 

b) și de către persoanele fizice care realizează, în anumite condiții, venituri din activități 

independente; 

c) și de către persoanele fizice care realizează, în anumite condiții, venituri din cedarea folosinței 

bunurilor. 

 

 

 

TEMĂ PENTRU REFERAT 

Precizați cum se calculează contribuțiile sociale obligatorii în cazul unei persoane care, 

din cauza responsabilităților familiale, realizează venituri dintr-un singur contract individual de 

muncă, lucrând 4 ore pe zi (față de un timp normal de muncă de 8 ore/zi). Persoana este 

remunerată cu salariul minim pe economie, corespunzător numărului de ore de muncă prestate, 

respectiv, pentru jumătate de normă, cu 950 lei (1900 lei :2). Pornind de la cunoștințele de drept 

al muncii, analizați compatibilitatea regulilor referitoare la stabilirea și plata contribuțiilor 

sociale obligatorii în cazul acestei persoane cu prevederile art. 103 – 107 din Codul muncii și ale 

Directivei 97/81/CE privind acordul-cadru cu privire la munca pe fracțiune de normă, încheiat de 

UCIPE, CEIP și CES. 
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Disciplină:  

Dreptul securității sociale 

Capitolul 2:  

SISTEMUL DE ASIGURĂRI SOCIALE 

DIN ROMÂNIA 

Secvența 3:  

Asigurările sociale de sănătate 

(300’ teorie, 90’ practică) 

 

 

I. Cuprinsul secvenței 

 I. Principiile asigurărilor de sănătate 

II. Asigurările obligatorii de sănătate 

     1. Persoanele asigurate 

     2. Contribuția de asigurări sociale de sănătate 

                  3. Drepturile și obligațiile asiguraților 

4. Servicii medicale care nu sunt suportate din FNUASS 

                  5. Cardul național de asigurări sociale de sănătate 

                  6. Cardul European de asigurat 

             III. Asigurările private (voluntare) de sănătate 

II. Obiectivele secvenței 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare veți fi capabili să: 

 înțelegeți modul de funcționare al sistemului de asigurări sociale de sănătate; 

 precizați drepturile și obligațiile asiguraților; 

 apreciați conformitatea reglementării naționale cu jurisprudența europeană în domeniu; 

 utilizați jurisprudența europeană pentru a cenzura abuzurile autorităților naționale; 

 precizați principalele reguli de acordare a prestațiilor în cadrul asigurării de sănătate. 

III. Cuvinte cheie 

Pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de servicii, cardul național de asigurări sociale 

de sănătate, cardul european de asigurat 
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3. Asigurările sociale de sănătate 

Reglementare legală: Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. 

 Asigurările sociale de sănătate sunt definite ca principalul sistem de finanțare a 

ocrotirii sănătății populației, prin asigurarea accesului la un pachet de servicii de bază pentru 

asigurați. 

Ocrotirea sănătății populației se realizează prin măsuri luate de stat, pe de o parte, pentru 

prevenirea bolilor, iar pe de altă parte pentru întărirea sau refacerea sănătății și pentru 

prelungirea vieții și a capacității de muncă a populației. 

Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat de art. 34 din Constituție, în temeiul căruia 

statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și sănătății publice. 

Atât la nivel constituțional, cât și la nivel internațional, sănătatea cuprinde atât 

sănătatea fizică, cât și sănătatea mentală. 

În ceea ce privește sănătatea mentală în raporturile de muncă, OG nr. 137 din 

2000 sancționează hărțuirea morală la locul de muncă, aceasta desemnând orice comportament 

degradant, ostil, intimidant, întemeiat pe un criteriu discriminatoriu. Hărțuirea poate fi verticală 

(din partea angajatorului) sau orizontală (din partea unui coleg). Angajatorul este obligat să 

prevină și să combată asemenea comportamente. Dacă nu își îndeplinește această obligație, 

victima poate cere repararea prejudiciilor cauzate și sancționarea contravențională a 

angajatorului de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.  

Sarcina probei îi revine angajatorului. Ca urmare a adoptării unei directive 

europene în domeniu și a modificării corespunzătoare a OG nr. 137/2000, întotdeauna sarcina 

probei în cauzele de discriminare revine autorului discriminării. OG nr. 137/2000 a fost 

modificată ca urmare a hotărârii pronunțate de CJUE în cauza C-81/12, Curtea de Justiție a 

Uniunii Europene constatând că România a transpus incorect Directiva 2000/78/CE de creare a 

unui cadrul general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și 

ocuparea forței de muncă în ceea ce privește sarcina probei în cazurile de discriminare.  
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 CJUE, 25.04.2013, cauza C-81/12, Asociația Accept c. CNCD,  

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) s-a pronunțat în cauza Accept, având ca obiect 
o cerere preliminară referitoare la interpretarea mai multor prevederi ale Directivei 2000/78/CE 
de creare a unui cadrul general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea 
în muncă și ocuparea forței de muncă. În acțiunea principală s-a solicitat anularea unei hotărâri 
a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, potrivit căreia  declarațiile discriminatorii 
în legătură cu orientarea sexuală,  realizate de o persoană „care se prezintă și este percepută în 
mass media și în societate ca principal conducător („patron”) al unui club de fotbal, în cadrul 
unui interviu televizat privind un posibil transfer al unui jucător de fotbal, se plasează în afara 
încadrării în muncă și ocupării forței de muncă. Asociația Accept a susținut că, prin respectivele 
declarații, a fost încălcat principiul egalității de tratament în materie de recrutare și s-a adus 
atingere demnității persoanelor de orientare homosexuală.  

Prin hotărârea pronunțată, Curtea a statuat că: 
1. Fapte de natura celor aflate la originea litigiului principal pot fi calificate drept „fapte care 

permit prezumția existenței unei discriminări” în ceea ce privește clubul de fotbal. 
2. Sarcina probei, astfel cum este concepută la articolul 10 alineatul (1) din Directiva 

2000/78/CE, nu conduce la impunerea unei probe care este imposibil de realizat fără a se aduce 
atingere dreptului la respectarea vieții private. Aparența unei discriminări ar putea fi combătută 
pe baza unor indicii concordante (distanțarea clară față de declarațiile discriminatorii, dispoziții 
exprese privind respectarea principiului egalității de tratament în contextul recrutării etc), fără 
să fie necesar să se demonstreze că, în trecut, clubul a angajat persoane de o anumită orientare 
sexuală. 

3. Articolul 17 din Directiva 2000/78/CE se opune unei reglementări naționale în temeiul 
căreia, în cazul constatării unei discriminări pe motive de orientare sexuală, nu este posibil să se 
aplice decât un avertisment, după expirarea unui termen de prescripție de șase luni de la data 
săvârșirii faptei, dacă această sancțiune nu este efectivă, proporțională și disuasivă. Instanța de 
trimitere are sarcina să aprecieze dacă aceasta este situația în speță 

 

    I.  Principiile asigurărilor de sănătate 

1. Alegerea liberă de către asigurați a Casei de Asigurări 

Casa de Asigurări se stabilește în funcție de alegerea de către asigurat a medicului de familie; în 

cazul în care nu se alege niciun medic de familie, Casa de Asigurări va fi cea de la domiciliul 

asiguratului. 

2. Solidaritate în constituirea fondurilor 

Toate persoanele asigurate sunt obligate să plătească contribuția la fondul de asigurări de 

sănătate pentru toate sursele de venit, cu respectarea prevederilor Codului fiscal. 

3. Alegerea liberă de către asigurați a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente și de 

dispozitive medicale (în condițiile contractului cadru) 
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4. Participarea obligatorie de către asigurați la constituirea Fondului Național Unic de 

Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) prin plata contribuției. 

5. Acordarea unui pachet de servicii medicale de bază în mod echitabil și nediscriminatoriu 

oricărei persoane asigurate. 

Serviciile medicale asigurate în cadrul acestui sistem sunt doar cele nominalizate expres de către 

Ministerul Sănătății în pachetele de servicii.  

Pachetul de servicii de bază este stabilit de contractul cadru și cuprinde serviciile medicale 

(consultație, operație etc.), serviciile de îngrijire a sănătății (spitalizare etc.), medicamentele, 

materialele sanitare, dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitivele asistive și alte servicii la 

care au dreptul asigurații. 

Pachetul minimal de servicii este asigurat persoanelor care nu pot face dovada calității de 

asigurat și cuprinde servicii medicale doar în cazul urgențelor medico-chirurgicale, bolilor cu 

potențial epidemic, monitorizării evoluției sarcinii și lăuziei și serviciilor de planificare familială. 

Asigurările sociale de sănătate au drept obiectiv:  

- protejarea asiguraților față de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident și 

- asigurarea protecției celor care au plătit contribuția la fond (FNUASS), în mod universal, 

echitabil și nediscriminatoriu, în condițiile utilizării eficiente a FNUASS. 

Asigurarea de sănătate este obligatorie sau facultativă (voluntară). Asigurarea 

voluntară complementară sau suplimentară de sănătate poate acoperi riscurile individuale în 

situații speciale și/sau pe lângă serviciile acoperite de asigurările sociale (obligatorii) de sănătate. 

Asigurarea voluntară de sănătate nu exclude obligația de a plăti contribuția de asigurări sociale 

de sănătate. 

 

II. Asigurarea obligatorie de sănătate 

 

1. Persoanele asigurate 

Legea distinge între mai multe categorii de persoane asigurate. 

A.  Sunt asigurate în mod obligatoriu următoarele categorii de persoane, în 

condițiile dovedirii plății contribuției la fondul de asigurări de sănătate: 

1. toți cetățenii români cu domiciliul sau reşedinţa în România;  
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2. cetățenii străini și apatrizii care beneficiază de prelungirea dreptului de ședere temporară 

ori au domiciliul în România;  

3. cetățenii statelor membre ale UE, SEE și Confederației Elvețiene care nu dețin o asigurare 

încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au 

solicitat și au obținut dreptul de rezidență în România, pentru o perioadă de peste 3 luni;  

4. persoanele din statele membre ale UE, SEE și Confederației Elvețiene care îndeplinesc 

condițiile de lucrător frontalier (desfășoară o activitate salariată sau independentă în România, 

dar rezidă în alt stat membru în care se întoarce de regulă zilnic ori cel puțin o dată pe 

săptămână);  

Prin excepţie, persoanele aparţinând categoriilor enumerate, care dețin o 

asigurare pentru boală și maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al 

Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană sau în statele cu care 

România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de 

boală-maternitate, în temeiul legislației interne a statelor respective, care produce efecte pe 

teritoriul României, și fac dovada valabilității asigurării, în conformitate cu procedura stabilită 

prin ordin comun al președintelui A.N.A.F. și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, nu au 

calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate. 

Asigurații au dreptul la pachetul de bază de la data începerii plății contribuției 

la fond.  

Calitatea de asigurat și drepturile de asigurare încetează odată cu pierderea dreptului de 

domiciliu, dreptului de ședere, respectiv dreptului de rezidență în România sau odată cu 

pierderea calității de lucrător frontalier, după caz. De asemenea, calitatea de asigurat se pierde în 

cazul neplății contribuției de asigurări sociale de sănătate timp de 3 luni. Persoanele care nu fac 

dovada calității de asigurat beneficiază de serviciile medicale din cadrul pachetului minimal de 

servicii medicale.  

Dovada calității de asigurat se face cu cardul național de asigurări sociale de sănătate,  

respectiv cu adeverința de asigurat, cu o valabilitate de 3 luni, pentru persoanele care refuză în 

mod expres, din motive religioase sau de conștiință, primirea cardului național. 

B. Următoarele persoane sunt asigurate fără plata contribuției: 

1. copiii până la 18 ani; 

2. tinerii între 18-26 de ani dacă sunt elevi, studenți sau ucenici și nu realizează venituri din 

muncă (inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai 
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mult de 3 luni), studenții-doctoranzi care desfășoară activități didactice, potrivit 

contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6 ore convenționale didactice pe 

săptămână, precum și persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza 

cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști. Dacă aceste categorii de 

persoane realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare 

cumulate din activități independente, activități agricole, silvicultură și piscicultură peste 

valoarea salariului de bază minim brut pe țară, pentru aceste venituri datorează 

contribuție; 

3. tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului. 

Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate 

din activități independente, activități agricole, silvicultură și piscicultură peste valoarea 

salariului de bază minim brut pe țară, pentru aceste venituri datorează contribuție;  

4. persoanele persecutate din motive politice, ale căror drepturi au fost stabilite conform 

Decretului-Lege nr. 118/1990, magistrații care au fost înlăturați din justiție pentru 

considerente politice în perioada anilor 1945-1989, persoanele persecutate de către 

regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 

1945 din motive etnice, cele care au fost deportate în străinătate sau au fost prizonieri în 

război, veteranii de război, invalizii și văduvele de război, participanții la Revoluția 

română din 1989 sau la Revolta Muncitorească din Brașov (1987), dacă nu realizează alte 

venituri decât cele stabilite prin aceste legi sau din pensii; 

5. persoanele cu handicap pentru veniturile obținute în baza Legii nr. 448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

6. soțul/soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate; 

7. femeile însărcinate sau cele lăuze; 

8. bolnavii care suferă de afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate, până la 

vindecarea respectivei afecțiuni; 

9. persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, precum și 

pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală;  

10.  persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru 

veniturile din drepturi de proprietate intelectuală;  

11.  persoanele fizice care se află în concedii medicale pentru incapacitate temporară de 

muncă, acordate în urma unor accidente de muncă sau a unor boli profesionale, precum și 

cele care se află în concedii medicale acordate potrivit Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 158/2005, pentru indemnizațiile aferente certificatelor medicale;  

12. persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj sau, după caz, de alte drepturi de 

protecție socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii, 

pentru aceste drepturile bănești; 

13. persoanele care se află în concediu de acomodare sau în concediu pentru creșterea 

copilului potrivit OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru 

creșterea copiilor, pentru drepturile bănești acordate de aceste legi; 

14. persoanele fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, pentru aceste drepturi bănești; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/191875
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15. persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în 

unitățile penitenciare, persoanele reținute, arestate sau deținute care se află în centrele de 

reținere și arestare preventivă organizate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, 

precum și persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranță 

privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de 

întrerupere a executării pedepsei privative de libertate; 

16.  străinii aflați în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum și pentru 

cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor 

necesare stabilirii identității și sunt cazați în centrele special amenajate potrivit legii; 

17. personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidența Secretariatului de Stat 

pentru Culte; 

18. persoanele cetățeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă 

de cel mult 12 luni. 

19. voluntarii care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor de urgență voluntare, în baza 

contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenții de urgență sau a 

pregătirii în vederea participării la acestea, conform prevederilor Ordonanței Guvernului 

nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare 

pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Persoanele fizice enumerate la pct. 4 - 18 sunt exceptate de la plata contribuției 

de asigurări sociale de sănătate pe perioada și, după caz, pentru drepturile bănești primite, 

menționate mai sus, Dacă realizează venituri din cele menționate la art. 155 din Codul fiscal 

(venituri din salarii, din activități independente; din drepturi de proprietate intelectuală; venituri 

din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016; 

venituri din cedarea folosinței bunurilor; venituri din investiții; venituri din activități agricole, 

silvicultură și piscicultură; venituri din alte surse, definite de art. 114 din Codul fiscal), pentru 

acestea  datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, conform regulilor specifice 

fiecărei categorii de venituri.  

În concluzie, toate celelalte persoane sunt obligate să se asigure și să plătească 

contribuția la asigurările sociale de sănătate. 

 

2. Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate 

Începând din ianuarie 2018, cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate 

este de 10% și se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru 

care există obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. Așa cum am 

arătat în Capitolul 2, Secvența 2 din prezentul suport de curs: 

1°. Contribuția de asigurări sociale de sănătate este datorată pentru veniturile din salarii și 

asimilate salariilor, realizate în România și în afara României, cu respectarea legislației europene 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/164579
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/164579
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/36859
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aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate 

socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România. 

2°. De asemenea, contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, care nu se 

încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției, datorează contribuția de 

asigurări sociale de sănătate dacă realizează venituri anuale nete cumulate cel puțin egale cu 12 

salarii de bază minime brute pe țară din una sau mai multe surse de venituri din următoarele 

categorii: 

a) venituri din activități independente; 

b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală; 

c) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii 

nr. 170/2016;  

d) venituri din cedarea folosinței bunurilor; 

e) venituri din investiții; 

f) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură; 

g) venituri din alte surse, definite de art. 114 din Codul fiscal. 

3°. În cazul în care aceste persoane realizează un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 

salarii de bază minime brute pe țară, iar în anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat și 

nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției, acestea datorează 

contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii minime 

brute pe țară.  

Conform Codului fiscal, pentru toate categoriile de venituri se datorează 

contribuții de asigurări sociale și în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice 

scutite de la plata impozitului pe venit pentru anumite activități. 

Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor 

fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în țară și în străinătate, o 

reprezintă câștigul brut care, potrivit Codului fiscal, include: 

a) veniturile din salarii, în bani și/sau în natură, obținute în baza unui contract individual de 

muncă, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege. în situația 

personalului român trimis în misiune permanentă în străinătate, veniturile din salarii cuprind 

salariile de bază sau, după caz, soldele funcțiilor de bază corespunzătoare funcțiilor în care 

persoanele respective sunt încadrate în țară, la care se adaugă, după caz, sporurile și adaosurile 

care se acordă potrivit legii; 

b) indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare a unei funcții de demnitate publică, 

stabilite potrivit legii; 

c) indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare a unei funcții alese în cadrul 

persoanelor juridice fără scop patrimonial;  

d) solda lunară acordată potrivit legii; 

e) remunerația administratorilor societăților, companiilor/societăților naționale și regiilor 

autonome, desemnați/numiți în condițiile legii, precum și sumele primite de reprezentanții în 

adunarea generală a acționarilor și în consiliul de administrație;  

f) remunerația obținută de directorii cu contract de mandat și de membrii directoratului de la 

societățile administrate în sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum 

și drepturile cuvenite managerilor, în baza contractului de management prevăzut de lege; 
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g) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, 

după caz, precum și sumele primite pentru participarea în consilii, comisii, comitete și altele 

asemenea;  

h) sumele primite de reprezentanții în organisme tripartite, potrivit legii; 

i) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societăților, potrivit legii sau actului 

constitutiv, după caz, precum și participarea la profitul unității pentru managerii cu contract de 

management, potrivit legii; 

j) sumele reprezentând participarea salariaților la profit, potrivit legii; 

k) sume reprezentând salarii/solde, diferențe de salarii/solde, stabilite în baza unor hotărâri 

judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii; 

l) indemnizațiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurență, 

stabilite conform contractului individual de muncă; 

m) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru 

acoperirea cheltuielilor de transport și cazare, primite de salariați, potrivit legii, pe perioada 

delegării/detașării, după caz, în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, 

pentru partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit astfel: 

- în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului 

pentru personalul autorităților și instituțiilor publice; 

- în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului 

pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter 

temporar; 

n) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru 

acoperirea cheltuielilor de transport și cazare, primite de salariații care au stabilite raporturi de 

muncă cu angajatori din străinătate, pe perioada delegării/detașării, după caz, în România, în 

interesul serviciului, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal 

pentru diurna acordată personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni 

cu caracter temporar, prin hotărâre a Guvernului, corespunzător țării de rezidență a angajatorului, 

de care ar beneficia personalul din instituțiile publice din România dacă s-ar deplasa în țara 

respectivă, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității 

sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este 

parte; 

o) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru 

acoperirea cheltuielilor de transport și cazare primite pe perioada deplasării, în altă localitate, în 

țară și în străinătate, în interesul desfășurării activității, astfel cum este prevăzut în raportul 

juridic, de către administratorii stabiliți potrivit actului constitutiv, contractului de 

administrare/mandat, de către directorii care își desfășoară activitatea în baza contractului de 

mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de la societățile administrate în sistem 

dualist și ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum și de către manageri, în baza 

contractului de management prevăzut de lege, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil 

(de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație prin hotărâre a Guvernului); 

p) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru 

acoperirea cheltuielilor de transport și cazare, primite pe perioada deplasării în România, în 

interesul desfășurării activității, de către administratori sau directori, care au raporturi juridice 

stabilite cu entități din străinătate, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, 

pentru partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordată 

personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, 
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prin hotărâre a Guvernului, corespunzător țării de rezidență a entității, de care ar beneficia 

personalul din instituțiile publice din România dacă s-ar deplasa în țara respectivă;  

q) remunerația primită de președintele asociației de proprietari sau de alte persoane, în baza 

contractului de mandat, potrivit legii, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor 

de proprietari;  

r) ajutoarele și plățile compensatorii care se acordă, conform legii, personalului militar, 

polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, la 

trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, care 

îndeplinesc condițiile pentru pensionare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și 

securității naționale; 

s) ajutoarele și plățile compensatorii care se acordă, conform legii, personalului militar, 

polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, la 

trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, care nu 

îndeplinesc condițiile pentru pensionare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și 

securității naționale; 

ș) veniturile reprezentând plăți compensatorii suportate de angajator potrivit contractului 

colectiv sau individual de muncă. 

 Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS) este un fond 

special care se constituie din contribuția pentru asigurări sociale de sănătate (contribuții ale 

persoanelor fizice, sumele care se distribuie fondului din contribuția asiguratorie pentru muncă), 

din subvenții de la bugetul de stat, precum și din alte surse - donații, sponsorizări, dobânzi, 

exploatarea patrimoniului Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și al caselor de 

asigurări de sănătate potrivit legii. Gestionarea fondului se face, în condițiile legii, prin CNAS și 

prin casele de asigurări de sănătate.  

 

3. Drepturile și obligațiile asiguraților 

 Drepturi: 

1. Asigurații au dreptul la un pachet de servicii de bază în caz de boală sau de accident, stabilit 

prin contractul cadru. 

 CEDO, art. 2 – cauza Panaitescu c. România  

Prin hotărârea din 10.04.2012, în cauza Panaitescu c. României, CEDO a decis că Statul 
român a încălcat dreptul la viață garantat de Convenție în cazul unui reclamant față de care 
autoritățile române nu și-au îndeplinit obligația de a-i oferi gratuit medicamentația 
anticanceroasă specifică de care avea nevoie. 
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În iunie 2002, instanțele române au decis că dl. Panaitescu are dreptul la anumite 
prestații prevăzute de o lege referitoare la indemnizații acordate persoanelor persecutate în 
perioada 1940 – 1945 pentru motive etnice, constând, mai ales, în acces prioritar și gratuit la 
asistență medicală și medicamente. În anul 2005, dl. Panaitescu a fost diagnosticat cu cancer la 
rinichi și a fost operat într-un spital public. Constatând că nu i-au fost administrate decât 
vitamine și o soluție salină standard și nu tratamentul anticanceros specific de care avea nevoie, 
dl. Panaitescu a apelat la Institutul de Oncologie din Cluj – Napoca, unde i s-a recomandat să 
continue tratamentul cu două medicamente pe care a început să le ia din iulie 2005 pe propria 
cheltuială. Deoarece resursele financiare nu i-au permis să continue tratamentul, dl. Panaitescu 
a cerut de mai multe ori, fără succes, Casei de Asigurări de Sănătate și altor instituții să îi 
furnizeze gratuit cele două medicamente. În noiembrie 2005, dl. Panaitescu a introdus o acțiune 
împotriva autorităților sistemului de sănătate publică cu scopul de a obține gratuit cele două 
medicamente de care avea nevoie și rambursarea cheltuielilor pe care le-a făcut deja pentru 
procurarea acestora. Tribunalul a admis ambele cereri printr-o hotărâre care a devenit definitivă 
în aprilie 2006. Autoritățile naționale de sănătate au refuzat în repetate rânduri executarea 
acestei hotărâri.  

Potrivit Curții Europene a drepturilor Omului, în temeiul art. 2 din Convenție, statele au 
obligația nu doar de a se abține de la provocarea intenționată a morții unei persoane (obligații 
negative), ci sunt obligate, totodată, să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieții 
persoanelor aflate sub jurisdicția lor (obligații pozitive). Astfel, în aplicarea prevederilor legale, 
dl. Panaitescu ar fi fost îndreptățit să primească în mod prioritar și gratuit îngrijiri medicale și 
medicamente, drept constatat de instanțele judecătorești române. Curtea a constatat că dreptul 
reclamantului de a beneficia în mod gratuit de tratamentul medical de care avea nevoie a fost în 
permanență contestat de autoritățile medicale, în special pentru motive birocratice, iar 
reclamantul nu a putut să urmeze tratamentul în mod corespunzător, autoritățile refuzând să i-l 
acorde în ciuda faptului că se afla într-un stadiu avansat al unei boli grave, iar medicamentele 
prescrise au avut efecte pozitive asupra sănătății acestuia pe perioada administrării. 

Executarea tardivă și doar parțială a hotărârii din decembrie 2005 a coincis cu agravarea 
stării de sănătate a reclamantului, care s-a accentuat mai ales în momentul în care acesta nu a 
mai fost în măsură să își plătească tratamentul, ceea ce a dus în final la decesul său în decembrie 
2006. Astfel, Curtea nu a putut exclude faptul că eșecul statului român de a-i acorda dl-ui 
Panaitescu un tratament corespunzător a contribuit la agravarea bolii acestuia. 

Curtea a accentuat că principiul conform căruia statele nu pot invoca lipsa 

fondurilor drept pretext pentru a nu executa o obligație izvorâtă dintr-o decizie judecătorească se 

aplică și atunci când statele au obligația de a proteja viața unei persoane în mod efectiv și 

eficace. În aceste condiții, Curtea a concluzionat că, refuzând să îi acorde reclamantului 

îngrijirile medicale adecvate, așa cum au fost dispuse de către instanțele naționale, statul român 

nu a prevenit riscul de moarte real și imediat în fața căruia acesta era expus, existând, astfel, 

încălcare a articolului 2 din Convenție 

 CJUE, 9 oct. 2014, cauza C-268/13 Elena Petru împotriva Casei 

Județene de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 

Potrivit CJUE, rambursarea cheltuielilor medicale efectuate în alt stat membru nu poate 
fi refuzată în cazul în care lipsa materialelor medicale de bază și a infrastructurii face imposibil,  
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pentru persoana asigurată,  să primească tratament în spital în timp util în statul membru de 
reședință. 

Cererea de decizie preliminară fost formulată în cadrul unui litigiu, aflat pe rolul 
Tribunalului Sibiu,  între doamna Elena Petru, pe de o parte, și Casa Județeană de Asigurări de 
Sănătate Sibiu, precum și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pe de altă parte, având ca 
obiect rambursarea costurilor cu titlu de daune interese pentru tratamentul spitalicesc acordat 
în Germania. În esență, întrebarea viza modul de interpretare a imposibilității de acordare a 
tratamentului în țara de reședință (în mod absolut sau în mod rezonabil), respectiv „dacă 
situația în care, deși intervenția chirurgicală poate fi efectuată în țara de reședință în timp util și 
corespunzător din punct de vedere tehnic, în sensul că există specialiștii necesari și chiar și 
același nivel al cunoștințelor de specialitate, totuși lipsa medicamentelor și a materialelor 
medicale de primă necesitate echivalează cu o situație în care tratamentul medical necesar nu 
poate fi acordat în sensul prevederilor articolului menționat?” 

 În hotărârea pronunțată, CJUE arată că dreptul UE impune două condiții care, 

în cazul în care sunt îndeplinite,  obligă instituția competentă la acordarea autorizației prealabile 

pentru rambursarea cheltuielilor medicale. Prima condiție impune ca tratamentul despre care este 

vorba să se numere printre prestațiile prevăzute de legislația statului membru pe teritoriul căruia 

are reședința asiguratul social. A doua condiție impune ca tratamentul pe care acesta din urmă 

intenționează să îl primească în alt stat membru decât statul al cărui rezident este, să nu poată 

(ținând seama de starea sa actuală de sănătate și de evoluția probabilă a bolii sale) să îi fie 

acordat în intervalul de timp necesar în mod normal pentru a obține tratamentul despre care este 

vorba în statul membru al cărui rezident este. 

În ceea ce privește cea de-a doua condiție, Curtea a statuat că autorizația necesară nu 

poate fi refuzată atunci când tratamentul spitalicesc în cauză nu poate fi acordat în timp util în 

statul membru de reședință al asiguratului social din cauza lipsei medicamentelor și a 

materialelor medicale de primă necesitate, instituția competentă trebuind să țină seama de toate 

circumstanțele fiecărui caz specific. Această imposibilitate trebuie apreciată la nivelul 

ansamblului spitalelor din acest stat membru apte să acorde tratamentul respectiv și în raport cu 

intervalul de timp în care acesta din urmă poate fi obținut în timp util. 

 2. Dreptul asiguratului de a-și alege medicul de familie; 

3. Dreptul de a alege furnizorul de servicii medicale (în condițiile contractului-cadru) și Casa de 

Asigurări de Sănătate; 

4. Dreptul de a-și schimba medicul de familie, după cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele 

acestuia; 

5. Dreptul de a beneficia de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare și dispozitive 

medicale în mod nediscriminatoriu; 

6. Dreptul de a beneficia de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate cu medicamentele, 

materialele sanitare și investigațiile paraclinice pe perioada spitalizării, la care ar fi fost 

îndreptățit fără contribuție personală; 

7. Dreptul de a beneficia de servicii medicale de urgență, profilactice, curative și de îngrijiri la 

domiciliu; de tratament fizio-terapeutic și de recuperare; de dispozitive medicale 
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8. Dreptul de a fi informat în ceea ce privește tratamentele medicale sau serviciile medicale; 

9. Dreptul la confidențialitatea datelor medicale; 

10. Dreptul de a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. 

 Obligații: 

1. Obligațiile asiguraților de a se înscrie pe lista unui medic de familie; 

2. Obligația de a anunța medicul de familie ori de câte ori apar modificări în ceea ce privește 

starea de sănătate; 

3. Obligația de a plăti contribuția obligatorie datorată Fondului de Asigurări (FNUASS); 

4. Obligația de a se prezenta la controalele profilactice și preventive obligatorii; 

5. Obligația de a avea o conduită civilizată față de personalul medical; 

6. Obligația de a urma cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului. 

 

 Încheierea unei asigurări voluntare sau private de sănătate nu exclude obligația 

asigurării la FNUASS. 

 

4.  Servicii medicale care nu sunt suportate din FNUASS 

 Anumite servicii nu sunt decontate din Fond, contravaloarea acestora fiind 

suportată de asigurat, de unitățile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse, după 

caz, sunt următoarele: 

a) serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă și sportive, 

asistența medicală la locul de muncă, asistența medicală a sportivilor; 

b) unele servicii medicale de înaltă performanță; 

c) unele servicii de asistență stomatologică; 

d) serviciile hoteliere cu grad înalt de confort; 

e) corecțiile estetice efectuate persoanelor cu vârsta peste 18 ani, cu excepția reconstrucției 

mamare prin endoprotezare în cazul intervențiilor chirurgicale oncologice; 

f) unele medicamente, materiale sanitare și tipuri de transport, altele decât cele prevăzute în 

norme; 

g) serviciile medicale solicitate și eliberarea actelor medicale solicitate de autoritățile care 

prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraților și eliberarea de acte 

medicale la solicitarea asiguraților, cu excepția celor prevăzute în norme; 

h) fertilizarea in vitro; 
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i) asistența medicală la cerere, inclusiv pentru serviciile solicitate în vederea expertizei 

capacității de muncă, a încadrării și reevaluării gradului de handicap; 

j) contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului și auzului; 

k) contribuția personală din prețul medicamentelor, al unor servicii medicale și al 

dispozitivelor medicale; 

l) serviciile medicale solicitate de asigurat; 

m) unele servicii și proceduri de reabilitare, altele decât cele prevăzute în norme; 

n) cheltuielile de personal aferente medicilor și asistenților medicali, precum și cheltuielile cu 

medicamente și materiale sanitare din unitățile medico-sociale; 

o) serviciile acordate în cadrul secțiilor/clinicilor de boli profesionale și cabinetelor de 

medicină a muncii; 

p) serviciile hoteliere solicitate de pacienții ale căror afecțiuni se tratează în spitalizare de zi; 

q) serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planning 

familial din structura spitalului.  

 

5. Cardul național de asigurări sociale de sănătate 

 Cardul național de asigurări sociale de sănătate reprezintă documentul care 

dovedește că titularul acestuia este asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din 

România.  

 Cardul național se emite pentru dovedirea calității de asigurat pentru furnizarea 

unor servicii medicale. Pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de 

conștiință, primirea cardului național pentru dovedirea calității de asigurat, se emite adeverința 

de asigurat, cu o valabilitate de 3 luni.  

Informațiile minime care pot fi accesate de pe cardul național de asigurări sociale de sănătate 

sunt următoarele:  

a) numele, prenumele, precum și codul numeric personal ale asiguratului;  

b) codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate;  

c) numărul de identificare al cardului național. 

 

6. Cardul European de asigurat 

 Cardul european se eliberează numai în situația deplasării asiguratului pentru 

ședere temporară într-un stat membru al UE. În cazul unor circumstanțe excepționale, care 

împiedică punerea cardului la dispoziția persoanei asigurate, casa de asigurări de sănătate 

eliberează certificatul provizoriu de înlocuire a cardului european. Cardul european și certificatul 
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de înlocuire a acestuia deschid dreptul titularului la aceleași servicii medicale. Perioada de 

valabilitate a cardului european este stabilită astfel încât să acopere perioada de timp necesară 

șederii temporare, dar nu poate depăși 6 luni de la data emiterii.  

Cardul european nu produce efecte pe teritoriul României și nu creează nicio obligație pentru 

furnizorii de servicii medicale din România: 

- servește cetățeanului român asigurat în sistemul de sănătate pentru ședere temporară pe 

teritoriul UE; 

- se emite gratuit de către Casa de Asigurări de Sănătate cu condiția dovedirii plății la zi a 

contribuției; 

- gratuitatea serviciilor medicale este asigurată în aceleași condiții cu cetățenii statului 

respectiv; 

- poate fi utilizat numai pe teritoriul Uniunii Europene, conferind titularului asigurat dreptul 

la prestații medicale necesare în cadrul unei șederi temporare într-un stat membru al UE. 

Cardul european se eliberează asiguratului de către casa de asigurări de sănătate la care 

acesta este asigurat. Emiterea cardului european nu poate fi refuzată de casa de asigurări de 

sănătate decât în situația în care asiguratul nu face dovada plății la zi a contribuției de asigurări 

sociale de sănătate.  

 

III. Asigurările private (voluntare) de sănătate 

 Reprezintă un sistem facultativ de asigurare. Ele pot fi de două feluri: asigurări 

de tip complementar și asigurări de tip suplimentar.  

 Asigurările de tip complementar suportă strict coplata, respectiv partea din 

tariful serviciilor medicale care trebuie plătită de asigurat.  

 Asigurările de tip suplimentar vizează orice tip de servicii medicale 

necuprinse în pachetul de servicii de bază: opțiunea pentru un anumit personal medical, 

solicitarea unei a doua opinii, condiții hoteliere superioare, hrană vegetariană etc. În cazul 

acestor asigurări suplimentare asigurătorul poate, pe cheltuiala lui, și cu consimțământul 

pacientului, să solicite informații privind starea de sănătate a pacientului și supunerea acestuia 

unui examen medical pentru evaluarea stării lui de sănătate. 
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IV. Evaluare 
 

1. Ocrotirea sănătății, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate: 

a) se limitează la ocrotirea sănătății fizice; 

b) se limitează la măsurile pentru refacerea sănătății; 

c) include și ocrotirea sănătății mentale.  

2. Sunt asigurați în mod obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate: 

a) toți cetățenii români cu domiciliul în România, dacă nu fac parte din categoriile de persoane asigurate 

fără plata contribuției; 

b) toți cetățenii străini cu domiciliul în România, fără excepție; 

c) cetățenii UE care îndeplinesc condițiile de lucrător frontalier. 

3. Dovada calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se face: 

a) cu adeverința emisă de angajator; 

b) cu cardul național de asigurări sociale de sănătate; 

c) cu adeverința de asigurat pentru persoanele care refuză primirea cardului național. 

4. Sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, fără plata contribuției: 

a) persoanele cu handicap, pentru toate veniturile pe care le obțin; 

b) doar persoanele încadrate în grad de handicap grav; 

c) persoanele cu handicap, pentru veniturile obținute în baza legii pentru protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap.  

5. Pentru a putea beneficia de servicii medicale, asiguratul:  

a) trebuie să se înscrie pe lista unui medic de familie; 

b) nu are nicio obligație; 

c) trebuie să achite contribuția obligatorie de asigurări sociale de sănătate, dacă nu este exonerat prin lege 

de această obligație.  

6. Conform legislației naționale, persoana asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate: 

a) are dreptul la servicii medicale nelimitate, conform afecțiunii de care suferă; 

b) are dreptul la servicii medicale, conform afecțiunii de care suferă, în condițiile contractului-cadru; 

c) are dreptul doar la consultații gratuite în regim de urgență. 

 

 

TEMĂ PENTRU REFERAT 

Ce obligații are, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, persoana care nu realizează 

venituri din activități profesionale și nu face parte din categoriile asigurate fără plata contribuției, 

conform legii? Ce drepturi are, în același sistem, persoana în cauză și în ce condiții poate 

beneficia de servicii medicale? 
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Disciplină:  

Dreptul securității sociale 

Capitolul 3:  

ASIGURAREA PENTRU ACCIDENTE 

DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE  

(300’ teorie, 90’ practică) 

 

(Peter Bruegel cel Bătrân) 

I. Cuprinsul secvenței 

I. Principiile asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale 

II. Obiectivele asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale 

III. Raporturile de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 

IV. Riscurile asigurate 

V. Drepturile și prestațiile recunoscute în cazul asigurării obligatorii pentru accidente de 

muncă și boli profesionale 

VI. Evaluare 

II. Obiectivele secvenței 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare veți fi capabili să: 

 Precizați finalitatea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli 

profesionale; 

 Distingeți acest sistem de asigurare de cel de asigurări de sănătate; 

 Identificați principalele tipuri de accidente de muncă; 

 Includeți în accidentele de muncă și pe cele care nu au legătură directă cu prestarea 

muncii; 

 Identificați elementele constitutive ale bolii profesionale și să aplicați drepturile aferente. 

III. Cuvinte cheie 

Accident de muncă, boală profesională, prestații în caz de accidente de muncă și boli 

profesionale 
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Reglementare legală: Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă 

și boli profesionale; Legea nr. 319/2006 a sănătății și securității în muncă (reprezentând 

transpunerea Directivei Consiliului nr. 89/391/CEE privind introducerea de măsuri pentru 

promovarea îmbunătățirii securității şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă, publicată în 

Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 183/1989). 

Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale este o asigurare de 

persoane prin care se asigură protecția socială a salariaților împotriva diminuării sau pierderii 

capacității de muncă, respectiv a urmașilor în cazul decesului asiguraților, cauzate de accidente 

de muncă sau boli profesionale. 

Prin acest sistem de asigurări se urmărește în special: 

- prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale,  

- promovarea sănătății și securității în muncă și  

- diminuarea sau compensarea consecințelor accidentelor de muncă și bolilor profesionale. 

I. Principiile asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale 

1. Asigurarea este obligatorie pentru cei ce utilizează salariați (persoane angajate cu 

contract individual de muncă), așadar pentru persoanele care au calitatea de angajator; 

2. Riscul profesional este asumat de către cei ce beneficiază de rezultatul muncii prestate; 

3. Prevenirea accidentelor și reducerea numărului acestora; 

4. Principiul solidarității; 

5. Principiul tratamentului nediscriminatoriu; 

Prin acest sistem de asigurări, răspunderea civilă este preluată de către asigurător, ca urmare a 

plății, în principiu de către angajator, a contribuției asiguratorii pentru muncă. Angajatorul 

răspunde, conform regulilor Noului Cod civil, doar în măsura în care salariatul suferă prejudicii 

neacoperite prin asigurare. Angajatorul poate avea o răspundere subsidiară (pentru diferența de 

prejudiciu neacoperit prin diferite prestații) și complementară (este ținut doar la plata acestei 

diferențe în cazul în care are o culpă proprie în producerea prejudiciului).  

Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale a apărut ca urmare a 

frecvenței accidentelor de muncă și a gravității consecințelor acestora asupra integrității fizice a 

victimelor și a dificultăților financiare repercutate asupra familiei. Aceasta era lipsită de venitul 

obținut prin muncă de victima accidentului și, în absența unui sistem de indemnizare, ținută să 

asigure întreținerea și îngrijirea acesteia.  
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II.  Obiectivele asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale 

1. Prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale 

Principiile generale pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale se 

găsesc în Legea nr. 319/2006 privind protecția sănătății și securității în muncă, care transpune 

directiva 89/391/CEE. Salariații nu trebuie să suporte niciun fel de obligații financiare referitoare 

la securitatea și sănătatea în muncă. Printre altele, echipamentul de protecție trebuie să fie 

suportat de angajator. 

2. Reabilitarea medicală și socio-profesională a victimelor accidentelor de muncă și bolilor 

profesionale 

Aceste sistem de asigurare este orientat spre prevenirea accidentelor și, dacă acestea s-au 

produs, pe recuperarea victimelor Reabilitarea socio-profesională reprezintă ansamblul de măsuri 

luate pentru ca victima accidentelor de muncă și a bolilor profesionale să își reia activitatea 

profesională. 

3. Recuperarea capacității de muncă 

Pe lângă tratamentul medical specific, printre alte măsuri de reabilitare medicală și 

recuperare a capacității de muncă, victimele au dreptul la tratament balneo-climateric. 

4. Acordarea de indemnizații sau de alte ajutoare în cazurile în care survin riscurile asigurate 

 

III. Raporturile de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 

 Aceste raporturi se stabilesc fie în temeiul legii, în cazul asigurării medicale 

obligatorii, fie în temeiul unui contract de asigurare (în cazul asigurării facultative). 

În cazul asigurării obligatorii, raportul de asigurare se stabilește între angajator și 

asigurător. Asigurătorul este întotdeauna Casa Națională de Pensii Publice (CNPP sau CNPAS), 

prin casele teritoriale de pensii, indiferent că vorbim despre asigurare obligatorie sau facultativă. 

Pot avea calitatea de asigurător și asociații profesionale de asigurare, constituite pe sectoare de 

activitate. În ceea ce privește angajatorul, termenul folosit de lege este imprecis și nu se 

suprapune peste definiția angajatorului din Codul Muncii, angajator în sensul sistemului de 

asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale fiind orice persoană fizică sau persoană 

juridică în cazul în care aceasta folosește munca persoanelor asigurate în mod obligatoriu. 
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Persoane asigurate în mod obligatoriu: 

a) salariații - persoanele care desfășoară activități pe baza unui contract individual de muncă; 

b) funcționarii publici –care exercită atribuții de putere publică în instituții sau autorități publice, 

desfășurând activități în temeiul unui raport de serviciu. Din punct de vedere formal, funcționarii 

publici au un act de numire în funcție și depun jurământul de credință ca o condiție ad 

validitatem pentru nașterea raporturilor de serviciu; 

c) persoane care desfășoară activitate în funcții elective; 

d) persoane numite în cadrul autorității legislative, executive sau judecătorești, pe durata 

mandatului; 

e) membrii cooperatori – pentru aceștia s-a păstrat un regim specific de muncă în cadrul 

organizațiilor cooperației muncitorești (conform Legii nr. 1/2005); 

f) persoanele care desfășoară activități pe bază de contract de mandat sau contract de 

management; 

g) persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj, pe toată durata efectuării practicii 

profesionale (reconversiei profesionale) în cadrul cursurilor organizate potrivit legii; 

h) ucenicii, elevii și studenții, în timpul practicii profesionale; 

i) pensionarii sistemului public de pensii aflați în invaliditate ca urmare a unui accident de muncă 

sau boală profesională; 

j) voluntarii care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor de urgență voluntare, în baza 

contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenții sau a pregătirii în vederea 

participării la acestea, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență; 

k) angajații români care prestează munca în străinătate din dispoziția unui angajator român; 

l) cetățenii străini și apatrizii încadrați cu contract individual de muncă, care prestează muncă 

pentru un angajator român; 

m) cetățenii statelor membre ale UE, SEE și Confederației Elvețiene care prestează muncă pe 

teritoriul României în baza regulamentelor europene sau acordurilor internaționale privind 

coordonarea sistemelor de securitate socială.  

Prin excepție, nu sunt asigurate obligatoriu, ci au un sistem propriu de 

asigurare, cei din cadrul: Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Ministerului Apărării Naționale, 

SRI, SIE (Serviciul de Informații Externe), STS (Serviciul de Telecomunicații Speciale), iar din 

cadrul Ministerului de Justiție, cei care lucrează în administrația penitenciarelor. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/164579
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Asigurător este Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de 

pensii. Drepturile și prestațiile pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilesc de la 

data încheierii contractului de asigurare. 

Drepturile și prestațiile pentru accidente de muncă și boli profesionale se acordă 

de la data stabilirii raportului de asigurare și până la încetarea acestuia. 

Pentru bolile profesionale care sunt declarate în acest interval*, toate drepturile și 

prestațiile se mențin și ulterior (interval* =  perioada dintre stabilirea raporturilor de asigurare și 

încetarea lor). Astfel, în cazul accidentelor de muncă sau bolilor profesionale, declarate în 

condițiile legii, în timpul activității profesionale, dreptul la prestațiile și serviciile de asigurare se 

menține și ulterior încetării raporturilor de muncă sau de serviciu. 

Dacă boala profesională e declarată ulterior încetării contractului de muncă, persoana poate 

beneficia de prestații dacă face dovada că aceasta a fost cauzată de factori profesionali. 

Calitatea de asigurat se dobândește, iar raporturile de asigurare se stabilesc, după caz, la data:  

- încheierii contractului individual de muncă,  

- stabilirii raporturilor de serviciu în cazul funcționarilor publici,  

- validării mandatului pentru persoanele care desfășoară activități în funcții elective,  

- numirii în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești,  

- depunerii adeziunii în cazul membrilor cooperatori,  

- începerii practicii profesionale pentru șomeri, ucenici, elevi și studenți.  

 

IV. Riscurile asigurate 

 a) Boala profesională - desemnează afecțiunea produsă ca urmare a exercitării 

unei profesii sau meserii și cauzată de agenții nocivi specifici acelei profesii sau meserii (pot fi 

agenți fizici, chimici, biologici) sau de suprasolicitarea anumitor organe sau sisteme ale 

organismului. 

Boala legată de o profesiune are la origine mai mulți factori, printre care și 

factori determinanți de natură profesională. 

În cazul elevilor și studenților în practică profesională, afecțiunile suferite de aceștia în 

timpul instruirii practice sunt considerate boli profesionale, cu precizarea că stagiul de practică 
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reprezintă instruirea cu caracter aplicativ specifică profesiei sau meseriei în care se pregătesc 

elevii sau studenții în cauză. 

 b) Accidentul de muncă reprezintă vătămarea violentă a organismului sau 

intoxicația acută profesională care are loc în timpul procesului de muncă sau în timpul 

îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, și care provoacă o incapacitate temporară de muncă de cel 

puțin 3 zile calendaristice, invaliditate sau deces. 

Potrivit Legii nr. 319/2006 a sănătății și securității în muncă, este accident de 

muncă și cel suferit:  

-  de angajați/lucrători români care se deplasează pentru angajatori români în afara țării, 

delegați pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afara granițelor țării, în timpul și din 

cauza îndeplinirii atribuțiilor de serviciu; 

- de personalul român care efectuează lucrări şi servicii pe teritoriul altor țări, în baza unor 

contracte, convenții sau în alte condiții prevăzute de lege, încheiate de persoane juridice române 

cu parteneri străini, în timpul şi din cauza îndeplinirii îndatoririlor de serviciu;  

- de cei care urmează cursuri de calificare, recalificare sau perfecționare a pregătirii 

profesionale, în timpul şi din cauza efectuării activităților aferente stagiului de practică;  

- suferit de o persoană în timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu ca urmare a unei agresiuni. 

Reprezintă accident de muncă și cel determinat de fenomene și calamități naturale, dacă 

victima se afla în timpul procesului de lucru sau în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, precum și  

dispariția unei persoane, în condițiile unui accident de muncă şi în împrejurări care îndreptățesc 

presupunerea decesului acesteia. 

Conform Legii 319/2006 a sănătății și securității în muncă, accidentul de muncă 

este definit extrem de larg pentru a permite cât mai multor persoane să beneficieze de prestațiile 

asociate. De exemplu, legea definește ca accident de muncă pe cel suferit de o persoană în cazul 

în care aceasta se află în vizită în întreprindere cu permisiunea angajatorului. 

Astfel, se consideră a fi accident de muncă și vătămarea violentă a organismului care nu 

are legătură cu prestarea muncii de către salariat, precum cel: 

- suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv în 

cadrul unor activităţi culturale, sportive, în țară sau în afara granițelor țării, în timpul şi din cauza 

îndeplinirii acestor sarcini;   

- survenit în cadrul activităților cultural-sportive organizate, în timpul şi din cauza 

îndeplinirii acestor activități; 
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- suferit de orice persoană care, din proprie inițiativă, intervine pentru salvarea de vieți 

omenești sau de orice persoană care, din proprie inițiativă, previne sau înlătură un pericol care 

afectează avutul public sau privat; 

- suferit în cursul unor activități care nu au legătură cu procesul muncii, dacă se produce 

la sediul angajatorului sau la un loc de muncă organizat de acesta, în timpul programului de lucru 

și care nu se datorează culpei exclusive a accidentatului. 

 Intră în categoria accidentelor de muncă și accidentele de traseu – 3 situații în 

care accidentul este suferit: 

1. în timpul și pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la locul de muncă și invers;  

2. pe traseul normal de la locul de muncă la locul de servit masa, în cazul pauzelor 

reglementare organizate de angajator; 

3. în cazul deplasării normale a salariatului de la locul de muncă la locul de încasare a 

salariilor. 

Constituie, de asemenea, accident de muncă cel suferit: 

- în timpul deplasării de la sediul angajatorului la locul de muncă sau de la un loc de muncă la 

altul, pentru îndeplinirea unei sarcini de muncă; 

- de salariat în cazul în care se deplasează de la sediul angajatorului ori de la orice alt loc de 

muncă organizat de acestea, la o persoană juridică sau fizică, pentru îndeplinirea sarcinilor de 

muncă, pe durata normală de deplasare;  

- de salariat în cazul în care se accidentează înainte sau după încetarea lucrului, în timp ce prelua 

sau preda unelte de lucru, materiale, utilaje, în timp ce schimba îmbrăcămintea profesională, 

echipamentul de protecție, de lucru sau orice alt echipament pus la dispoziție de angajator, dacă 

se afla în baie sau în spălător sau se deplasa de la locul de muncă spre ieșirea unității şi invers; 

- în timpul pauzelor regulamentare, dacă acesta a avut loc în locuri organizate de angajator, 

precum şi în timpul şi pe traseul normal spre şi de la aceste locuri; 

- de angajați/lucrători români care se deplasează pentru angajatori români în afara țării, delegați 

pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afara granițelor țării, pe durata şi traseul prevăzute 

în documentul de deplasare.  

Deplasarea trebuie să se facă fără abateri nejustificate de la traseul 

normal, iar transportul trebuie să aibă loc în condițiile prevăzute de reglementările de 

securitate şi sănătate în muncă sau de circulație în vigoare.  
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 Accidentele de muncă se clasifică, în raport cu urmările produse şi cu numărul 

persoanelor accidentate, în:  

a) accidente care produc incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile 

calendaristice;   

b) accidente care produc invaliditate;   

c) accidente mortale;  

d) accidente colective, când sunt accidentate cel puțin 3 persoane în același timp şi din 

aceeași cauză.  

 

V. Drepturile și prestațiile recunoscute în cazul asigurării obligatorii pentru 

accidente de muncă și boli profesionale 

1. Reabilitarea medicală și recuperarea capacității de muncă 

- victima beneficiază de toate prestațiile recunoscute în cadrul sistemului de asigurări de sănătate 

și de drepturi în plus, precum servicii de chirurgie reparatorie sau cure balneo-climaterice, 

respectiv decontarea dispozitivelor medicale necesare pentru recuperarea capacității de muncă; 

- persoana asigurată are obligația să respecte programele individuale de recuperare stabilite de 

medic, în caz contrar, drepturile la aceste prestații se suspendă. 

2. Reabilitarea și reconversia profesională 

Acestea desemnează ansamblul de măsuri acordate persoanelor care, deși nu și-au pierdut 

complet capacitatea de muncă, nu mai pot desfășura activitatea pentru care s-au calificat, datorită 

unui accident de muncă sau a unei boli profesionale. 

Pe durata cursurilor de reconversie profesională, victima beneficiază de o indemnizație lunară 

de 70% din salariul de bază brut de la data accidentului sau a survenirii bolii profesionale, care 

se acordă numai dacă victima nu beneficiază de indemnizație pentru incapacitate temporară de 

muncă sau de pensie de invaliditate de gradul al III-lea. De asemenea, pentru a putea beneficia 

de indemnizație, persoana asigurată trebuie să respecte dispozițiile asigurătorului cu privire la 

instituția unde se desfășoară cursul, programul de instruire și modalitatea de absolvire. 

3. Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă 
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Se acordă pe baza unui certificat medical și, ca regulă, reprezintă 80% din media 

veniturilor salariale brute pe ultimele 6 luni anterioare producerii riscului. Pentru urgențele 

chirurgicale indemnizația este de 100%. Baza de calcul al indemnizațiilor pentru incapacitate 

temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc 

de muncă se determină ca medie a câștigurilor brute realizate lunar de către asigurat, din salarii 

sau venituri asimilate salariilor, în ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul 

medical. Primele trei zile de indemnizații se suportă de către angajator, iar din a patra zi de 

incapacitate de muncă, indemnizația se suportă din contribuția pentru accidente de muncă și boli 

profesionale. 

Durata maximă de acordare a concediului și a indemnizației este de 183 de zile, care 

poate fi prelungită în situații temeinic motivate pentru încă maxim 90 de zile (rezultând un 

maxim de 273 de zile într-un an) în cazul în care există posibilitatea de recuperare medicală și 

profesională a persoanei în cauză. În caz contrar, se poate propune pensionarea pentru 

invaliditate sau reluarea activității în același loc de muncă sau în alt loc de muncă. 

4. Indemnizația pentru trecerea temporară în alt loc de muncă 

Se acordă în cazul în care asiguratul nu mai poate desfășura activitate la locul de muncă 

anterior, iar venitul salarial brut de la noul loc de muncă este inferior mediei veniturilor salariale 

pe ultimele 6 luni; indemnizația reprezintă diferența dintre aceste venituri, fiind acordată pentru 

90 de zile. 

5. Indemnizația pentru reducerea timpului de muncă cu maxim o pătrime  

Este acordată dacă salariatul nu mai poate desfășura activitatea conform duratei normale a 

muncii. Timpul de muncă poate fi redus în acest caz cu maxim o pătrime (adică maxim două ore, 

pentru un timp normal de muncă de 8 ore). Indemnizația se acordă pentru 90 de zile și reprezintă 

tot diferența dintre venitul actual și media veniturilor salariale pe ultimele 6 luni. 

6. Compensații pentru atingerea integrității 

Se acordă asiguraților care au suferit, ca urmare a accidentelor de muncă și a bolilor 

profesionale, leziuni permanente care reduc capacitatea de muncă între 20 și 50 %, exclusiv 

persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate. Compensația reprezintă o sumă fixă în bani 

de maxim 12 salarii medii brute pe economie, în funcție de gravitatea leziunii și se acorda o 

singură dată, integral. Conform Institutului Național de Statistică, salariul mediu brut pe 

economie pentru anul 2018 este de 4162 lei.  
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7. Despăgubiri în caz de deces  

Acestea se acordă unei singure persoane, fie că vorbim de un succesibil care dovedește că a 

plătit cheltuielile de înmormântare, fie (dacă nu există un succesibil) persoanei care dovedește că 

a plătit cheltuielile de înmormântare. Ajutorul de deces este de 4 salarii medii brute (respectiv, 

pentru anul 2018, în cuantum de 16648, față de 12534 lei în 2017). De asemenea, urmașii au 

dreptul, în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, la pensie de 

urmaș în cazul decesului autorului ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională. 

8. Rambursările de cheltuieli  

Victima are dreptul, în mod distinct, de rambursarea cheltuielilor pentru protezele oculare, 

ochelarii sau aparatele acustice distruse în cursul unui accident de muncă, de exemplu. 

 Baza de calcul al indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, 

pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se 

determină ca medie a câștigurilor brute realizate lunar de către asigurat, din salarii sau venituri 

asimilate salariilor, în ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical. În cazul în care 

victima nu are un stagiu de cotizare de 6 luni, se calculează media veniturilor brute realizate 

lunar. Dacă stagiul de cotizare este mai mic de o lună, se ia în calcul venitul pentru care se 

plătește contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale (câștigul lunar brut pe care 

urma să îl realizeze  asiguratul în prima lună de activitate). 

 

 

 

 

VI. Evaluare 
 

 

 

1. Precizați finalitatea sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale. 

2. Precizați riscurile asigurate în cadrul sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli 

profesionale.  

3. Rezolvați următoarele teste:  
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1. Raportul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește: 

a) între salariat și asigurător; 

b) între angajator și asigurător; 

c) între persoana asigurată facultativ și asigurător.  

2. Ucenicii, elevii și studenții sunt asigurați pentru accidente de muncă și boli profesionale: 

a) în timpul practicii profesionale de orice tip, chiar fără legătură cu profesia sau meseria în care 

se pregătesc elevii sau studenții în cauză; 

b) în timpul practicii profesionale, în sensul de instruire cu caracter aplicativ specifică profesiei 

sau meseriei în care se pregătesc elevii sau studenții în cauză; 

c) exclusiv pe perioada în care se află în incinta unității de învățământ și participă la cursuri.  

3. Șomerii sunt asigurați pentru accidente de muncă și boli profesionale: 

a) doar pe perioada în care beneficiază de indemnizație de șomaj; 

b) doar pe toată durata efectuării practicii profesionale (reconversiei profesionale) în cadrul 

cursurilor organizate potrivit legii; 

c) doar dacă încheie un contract de asigurare facultativă.   

4. Despăgubirile în caz de deces cauzat de un accident de muncă: 

a) se acordă succesibilului care dovedește că a plătit cheltuielile de înmormântare; 

b) se acordă persoanei care dovedește că a plătit cheltuielile de  înmormântare, dacă nu există un 

succesibil; 

c) exclud posibilitatea acordării pensiei de urmaș succesibilului care a beneficiat de aceste 

despăgubiri.  

  

 

 

TEMĂ PENTRU REFERAT 

Explicați, dând exemple, modalitatea în care răspunde angajatorul pentru accidentele de 

muncă suferite de salariați, respectiv partea de prejudiciu pe care trebuie să o acopere. În acest 

scop, recurgeți și la cunoștințele de drept civil referitoare la răspunderea civilă delictuală și la 

repararea prejudiciului.  
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Disciplină:  

Dreptul securității sociale 

Capitolul IV:  

CONCEDIILE ȘI INDEMNIZAȚIILE 

DE ASIGURĂRI SOCIALE DE 

SĂNĂTATE  

(420’ teorie, 90’ practică) 

I. Cuprinsul secvenței 

          1. Persoanele asigurate. 

          2. Prestațiile care se acordă în cadrul acestui sistem de asigurare 

               2.1. Concediul medical (concediul pentru incapacitate temporară de muncă) 

  2.2. Concediile și indemnizațiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității 

de muncă 

  2.3. Prestații legate de protecția maternității la locul de muncă 

         2.3.1.  Obligațiile angajatorului 

          2.3.2. Concediul de risc maternal 

          2.3.3. Reducerea programului de lucru 

          2.3.4. Trecerea la alt loc de muncă 

    2.4. Concediul de maternitate (de sarcină și lăuzie) 

    2.5. Concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani 

                2.6. Concediul pentru creșterea copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani 

    2.7. Concediul pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate până la vârsta de 7 ani 

    2.8. Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav 

    2.9. Ziua liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului 

    2.10. Reguli comune concediilor de asigurări sociale.  

3. Alte prestații acordate în considerarea calității de părinte 

     3.1. Concediul paternal 

     3.2. Concediul de acomodare 

     3.3. Timpul liber pentru îndeplinirea obligațiilor în procedura adopției 

4. Evaluare 

II. Obiectivele secvenței 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare veți fi capabili să: 

 precizați principalele reguli de acordare a concediilor și indemnizațiilor de asigurări 

sociale de sănătate; 

 distingeți concediul de maternitate de concediul pentru creșterea copilului; 

 distingeți concediul paternal de concediul pentru creșterea copilului; 

 distingeți concediul pentru creșterea copilului de concediul de acomodare. 

III. Cuvinte cheie 

Concediu medical, protecția maternității la locul de muncă, concediu de maternitate, concediu 

pentru creșterea copilului; concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, concediu paternal, 

concediu de acomodare. 
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Reglementare legală:  OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări 

sociale de sănătate; OUG nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă; OUG 

nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor; Legea nr. 

57/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, 

precum şi a altor acte normative. 

 

1. Persoanele asigurate 

Începând din anul 2018, sunt asigurate în mod obligatoriu pentru concedii și 

indemnizații de asigurări sociale de sănătate persoanele care au domiciliul sau reședința pe 

teritoriul României și care: 

A. realizează venituri din desfășurarea unei activități în baza unui contract individual de muncă, 

a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum și alte 

venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în 

domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la 

care România este parte, precum:  

- salariații; 

- funcționarii publici; 

- persoanele care prestează muncă în funcții elective sau numite în autorități legislative, 

executive, judecătorești; 

- membrii cooperatori; 

B. realizează în România veniturile prevăzute la lit. A, de la angajatori din state care nu intră sub 

incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor 

privind sistemele de securitate socială la care România este parte; 

C. beneficiază de indemnizație de șomaj, potrivit legii. 

Se pot asigura facultativ în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de 

concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, persoanele fizice, altele decât cele 

asigurate în mod obligatoriu (prin efectul legii), pe bază de contract de asigurare pentru concedii 

și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, cu excepția pensionarilor. Potrivit OUG nr. 

158/2005, pensionarii nu se pot asigura facultativ, cu excepția pensionarilor de invaliditate 

gradul III și a pensionarilor nevăzători, care desfășoară activități independente definite potrivit 

Codului fiscal.  

 

2. Prestațiile care se acordă în cadrul acestui sistem de asigurare 

 În sistemul de asigurări pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de 

sănătate se acordă, pe lângă alte prestații, următoarele tipuri de concedii și indemnizațiile 

aferente: 
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a) concedii medicale sau pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de 

muncă; 

b) concediile legate de maternitate. 

 Până în 31.12.2017, în calitate de asigurat, persoana plătea o contribuție de 

0,85%; dacă acea contribuție era plătită de către angajator, ea se calcula pe baza fondului de 

salarii. Din 01.01.2018, persoanele asigurate în mod obligatoriu/angajatorii acestora sunt ținute 

la plata contribuției asiguratorii pentru muncă (cu excepția beneficiarilor indemnizației de 

șomaj), iar cele asigurate facultativ la plata unei contribuții pentru asigurarea pentru concedii și 

indemnizații în cotă de 1%, aplicată asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare.  

În prezent, contribuția asiguratorie pentru muncă este de 2,25% din suma câștigurilor brute 

realizate din salarii și venituri asimilate salariilor, în țară și în străinătate, cu respectarea 

prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a 

acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, din care 40% se 

face venit la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata 

concediilor medicale. 

 Condiții cumulative pentru a putea beneficia de concedii: 

1. persoanele asigurate trebuie să aibă domiciliul sau reședința pe teritoriul României pe perioada 

în care beneficiază de concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate; 

2. să fi fost plătită contribuția asiguratorie pentru muncă (în cazul persoanelor asigurate în mod 

obligatoriu, cu excepția beneficiarilor indemnizației de șomaj), respectiv contribuția pentru 

asigurarea pentru concedii și indemnizații în cotă de 1%, aplicată asupra venitului lunar ales 

înscris în contractul de asigurare (în cazul persoanelor asigurate facultativ);  

3. să fie îndeplinit stagiul minim de cotizare impus de lege;  

4. persoanele asigurate să prezinte o adeverință de la plătitorul de indemnizații, din care să reiasă 

numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, cu 

excepția urgențelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A.  

Stagiul minim de cotizare: începând din anul 2018, este de 6 luni din ultimele 12 luni 

anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. Sunt asimilate stagiului de cotizare o 

serie de perioade prevăzute de lege: perioada în care persoana a beneficiat de concediu medical, 

de maternitate, de concediu de risc maternal, de concediu pentru creșterea copilului, de concediu 

de acomodare, de pensie de invaliditate sau perioada în care asiguratul a urmat cursurile de zi ale 

învățământului universitar, pe durata normală a studiilor și cu condiția absolvirii acestora. Prin 

excepție, există boli grave pentru care legiuitorul nu consideră că este necesar stagiul minim de 

cotizare (ex: SIDA, tuberculoza etc.). 
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Indemnizația de concediu se calculează, de regulă, pe baza veniturilor medii lunare ale 

asiguratului de pe ultimele 6 luni,  cu limita maximă de 12 salarii brute minime pe țară.  

 

2.1.  Concediul medical (concediu pentru incapacitate temporară de muncă) 

Concediul medical se acordă în cazul în care, în mod temporar, asiguratul nu 

își poate îndeplini activitatea din motive medicale, cauzate de alte afecțiuni decât bolile 

profesionale sau de accidentele de muncă. În acest caz operează o cauză de suspendare de drept a 

contractului individual de muncă, dacă persoana asigurată este salariat. 

Concediul medical presupune o incapacitate de muncă temporară, 

diferită de inaptitudinea fizică/psihică permanentă, care împiedică salariatul să 

îndeplinească atribuțiile specifice locului de muncă ocupat, aceasta atrăgând concedierea. 

De asemenea, incapacitatea de muncă temporară este diferită de invaliditate, deoarece, în 

funcție de gradul invalidității, se propune pensionarea. 

Durata maximă anuală a concediului medical este de 183 de zile: inițial, se 

acordă în total concediu pentru maxim 91 de zile și apoi se poate prelungi până la 183 de zile, 

dar numai cu avizul unui medic expert al asigurărilor sociale. Concediul poate fi, în mod 

excepțional, prelungit cu încă maxim 90 de zile, atunci când există indicii că persoana s-ar 

recupera și se dorește evitarea pensionării. 

Excepție: pentru anumite boli durata poate fi mai mare: 1 an pentru tuberculoză 

pulmonară, 1 an/1 an și 6 luni pentru SIDA, 1 an și 6 luni pentru anumite forme de tuberculoză. 

Persoanele asigurate au dreptul la o indemnizație lunară de 75 % din media veniturilor 

brute pe ultimele 6 luni. În mod excepțional, indemnizația poate fi de 100% din media veniturilor 

brute în caz de urgențe chirurgicale, tuberculoză, SIDA și în alte cazuri prevăzute de lege. 

Indemnizația se suportă de către angajator în primele 5 zile și apoi de către Fondul Național Unic 

de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). 
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În cazul în care evenimentul ce determină incapacitatea temporară de muncă se 

produce în timpul concediului de odihnă sau în timpul concediului fără plată, aceste concedii ale 

asiguraților se întrerup și zilele rămase se vor reprograma. 

Dreptul la concediu anual plătit este unul din drepturile fundamentale consacrate la nivel  

european. CJUE a reafirmat principiul că acest concediu se efectuează în natură, putându-se 

acorda o indemnizație în bani doar în cazul încetării raporturilor de muncă (hotărârea CJUE: 

cauza Vicente Pereda, C-277/08; cauza Schulz și Hoff, 2009, C-350/06). Finalitatea concediului 

de odihnă și a celui medical este diferită. Pe cale de consecință,  CJUE a decis că dreptul la 

concediu de odihnă anual plătit nu se pierde nici în cazul în care persoana s-a aflat, în tot sau în 

parte, în concediu medical în perioada de referință, și nici prin deces. 

Potrivit CJUE, dreptul european se opune unei reglementări naționale care prevede că la 

încetarea raporturilor de muncă nu se acordă nicio indemnizație pentru concediul anual de muncă 

neefectuat datorită faptului că lucrătorul s-a aflat în concediu medical. De asemenea, dreptul 

european se opune unei reglementări naționale care prevede că nu beneficiază de nicio 

indemnizație (în cazul în care raporturile de muncă se mențin) salariatul care nu a beneficiat de 

concediu de odihnă datorită faptului că a fost în concediu medical (cauza Bollacke contra 

Germaniei, C-118/2013).  

 

2.2. Concediile și indemnizațiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea 

capacității de muncă 

- Indemnizația pentru reducerea timpului de muncă cu maxim ¼ pentru maxim 

90 zile.  

Această indemnizație se acordă în cazul în care asiguratul nu poate să lucreze pe toată 

durata timpului de lucru datorită unei boli nedatorată unor factori profesionali – se plătește 

pentru maxim 90 de zile diferența dintre venitul actual și media veniturilor pe ultimele 6 luni. 

- Concediul și indemnizația pentru carantină.  

Se acordă asiguraților cărora li se interzice prestarea muncii datorită unei boli 

contagioase, pe durata stabilită prin certificat medical eliberat de Direcția pentru sănătate 

publică. Indemnizația este de 75% din media veniturilor pe ultimele 6 luni. 

- Tratamentul balnear și de recuperare a capacității de muncă. 
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Această prestație se acordă asiguraților pe o durată între 15 și 21 de zile, în cazul în care 

se află în incapacitate temporară de muncă, determinată de o boală obișnuită de peste 90 de zile 

consecutive. Asiguratul are obligația să respecte programul individual de recuperare stabilit de 

medic, în caz contrar, se suspendă dreptul la plata indemnizației. 

 

2.3. Prestații legate de protecția maternității la locul de muncă  

O categorie aparte privește concediile și prestațiile acordate datorită evenimentelor care 

pot interveni în cursul sarcinii. 

Protecția maternității privește femeia care este gravidă; a născut recent (este 

lăuză); alăptează. Femeia aflată în aceste situații beneficiază de o protecție deosebită ca urmare a 

transpunerii Directivei 92/85/CEE prin OUG nr. 96/2003 privind protecția maternității la locul 

de muncă. Aceste măsuri de protecție sunt instituite și pentru protecția fătului și copilului, nu 

doar pentru protecția mamei.  

Directiva 92/85/CEE și OUG nr. 96/2003 definesc aceste 3 situații: 

 Lucrătoarea gravidă este cea care anunță în scris angajatorul asupra stării de 

graviditate și anexează un document medical care să ateste această stare. Din acest moment, 

angajatorul nu o poate concedia pe salariata în cauză, dar ea poate fi sancționată disciplinar. 

Reglementarea națională este contrară jurisprudenței CJUE. În perioada în care salariata 

este însărcinată, chiar dacă salariata nu l-a anunțat în scris pe angajator, dar acesta a cunoscut 

starea de graviditate a persoanei în cauză, femeia beneficiază de toate măsurile de protecție 

instituite legal, în special interdicția de concediere pentru motive ce țin de starea de graviditate a 

acesteia (CJUE, cauza Danosa C-232/09). 

  Lucrătoarea care a născut recent este cea care își reia activitatea după efectuarea 

concediului de lăuzie (minim 42 de zile după naștere). Femeia trebuie să solicite în scris 

angajatorului aplicarea măsurilor de protecție. 

Lucrătoarea care alăptează este cea care, la reluarea activității după efectuarea 

concediului de lăuzie, își alăptează copilul și anunță angajatorul în scris cu privire la începutul și 

sfârșitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de 

familie în acest sens. 

2.3.1.  Obligațiile angajatorului în legătură cu femeile aflate în aceste 3 

situații: 
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a) să prevină expunerea salariatelor la riscuri care le pot afecta sănătatea și securitatea lor sau 

a fătului; 

b) să adopte măsurile necesare astfel încât salariatele să nu fie constrânse să efectueze o 

muncă dăunătoare sănătății, sarcinii sau copilului nou-născut; 

c) să evalueze locurile de muncă cu participarea medicului de medicina muncii pentru a 

determina existența oricărui risc pentru salariata în cauză; 

d) să păstreze confidențialitatea asupra stării de graviditate a salariatei și să nu anunțe alți 

salariați decât cu acordul scris al acesteia, atâta vreme cât sarcina nu este vizibilă; 

e) să modifice în mod corespunzător condițiile și orarul de muncă al salariatei sau, dacă nu 

este posibil, să o repartizeze la un alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea și securitatea ei, 

conform recomandării medicului și cu menținerea drepturilor salariale. 

CJUE (Parviainen, cauza C-471/08): salariata trebuie să beneficieze de 

remunerația corespunzătoare locului de muncă ocupat anterior, chiar dacă este repartizată pe un 

loc de muncă reprezentând un nivel ierarhic inferior celui ocupat în mod obișnuit. Cu ocazia 

trecerii în altă muncă salariata își menține dreptul la elementele de remunerație sau la primele 

aferente statutului său profesional precum cele aferente calității de superior ierarhic, vechimii și 

calificării profesionale. Cu toate acestea, CJUE (Gassmayr, cauza C-194/08) a decis că nu 

rezultă din cuprinsul directivei că o lucrătoare aflată în concediu de maternitate are dreptul la 

toate primele și indemnizațiile lunare. Așadar, Directiva 85/92/CEE nu implică menținerea 

integrală a remunerației și nici plata tuturor indemnizațiilor lucrătoarelor în cauză (în cauză, o 

doamnă lucra în Austria ca anestezist la spital, iar o mare parte din remunerația ei era 

reprezentată de orele suplimentare și de indemnizație pentru asigurarea serviciului de 

permanență la locul de muncă). 

 f) modificarea locului de muncă al salariatelor în cazul în care acestea își 

desfășoară activitatea în poziție orto-statică sau șezând. Astfel angajatorul trebuie să prevadă 

pauze pentru a-i permite acesteia să se așeze sau pentru a se mișca, după caz. 

g) să acorde dispensă pentru consultații prenatale fără diminuarea drepturilor salariale, în 

limita a maxim 16 ore/lună, dacă investigațiile medicale se pot efectua doar în timpul 

programului de lucru.  

h) pentru salariatele care alăptează, angajatorul are obligația să acorde două pauze de câte o 

oră fiecare, în care intră timpul de deplasare pentru alăptare, până când copilul împlinește vârsta 

de 1 an. La cererea mamei, pauzele pot fi înlocuite cu reducerea timpului de lucru cu două ore 

zilnic.  

Conform OUG nr. 96/2003, toate aceste măsuri se acordă fără diminuarea drepturilor 

salariale. 

 

2.3.2. Concediul de risc maternal 
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 În cazul în care angajatorul nu poate să amenajeze locul de muncă al salariatei 

gravide care a născut recent sau alăptează sau nu poate să o repartizeze la un alt loc de muncă 

fără riscuri pentru sănătatea și securitatea femeii sau a sarcinii și alăptării, cu menținerea 

drepturilor salariale, salariata are dreptul la concediu de risc maternal de maxim 120 de zile, 

acordat fracționat sau dintr-o dată de medicul de familie (sau de medicul specialist), care 

eliberează certificate de concediu medical. Pentru acordarea acestui concediu nu este necesar un 

stagiu de cotizare, iar indemnizația este de 75% din media veniturilor lunare ale asiguratei pe 

ultimele 6 luni. 

De concediu pentru risc maternal beneficiază și salariatele care desfășoară muncă de 

noapte, în cazul în care aceasta le afectează sănătatea și, din motive obiective, nu pot fi trecute la 

un loc de muncă de zi, fără riscuri pentru sănătatea și securitatea femeii sau a sarcinii și alăptării.  

 

2.3.3. Reducerea programului de lucru 

În afara concediului de risc maternal, salariata gravidă are dreptul la reducerea 

programului de lucru cu ¼, dacă din motive de sănătate nu poate îndeplini durata normală de 

muncă. Și în acest caz, se mențin toate drepturile salariale.  

 

2.3.4. Trecerea la alt loc de muncă 

Salariata gravidă, care a născut recent sau alăptează nu poate fi obligată să 

presteze muncă de noapte și nu poate desfășura activitatea în condiții de muncă cu caracter 

insalubru sau greu de suportat. În aceste cazuri, angajatorul are obligația să o transfere la un alt 

loc de muncă, cu menținerea drepturilor salariale. 

 

2.4.  Concediul de maternitate (de sarcină și lăuzie) 

Concediul de maternitate este reglementat de OUG nr. 158/2005 și are durata de 

126 de zile calendaristice, care se acordă, în principiu, 63 de zile înainte de momentul prezumat 

al nașterii și 63 de zile după naștere. Repartizarea zilelor de concediu poate fi diferită, în funcție 

de recomandarea medicului sau de cererea salariatei. Este obligatoriu ca cel puțin 42 de zile 

calendaristice să fie luate după naștere, reprezentând așa-numitul concediu de lăuzie. 
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Concediul de maternitate este o cauză de suspendare de drept a contractului 

individual de muncă. Indemnizația de concediu este de 85% din veniturile pe ultimele 6 luni, iar 

salariata are dreptul ca, la revenirea din concediul de maternitate, să își regăsească locul de 

muncă și să beneficieze de toate condițiile de muncă de care ar fi beneficiat în absența 

concediului de maternitate în cauză. Acest concediu este prevăzut exclusiv pentru mame (pentru 

femeile însărcinate sau care au născut recent), iar pe durata concediului de maternitate nu pot fi 

concediate. 

CJUE a decis că, potrivit Directivei 85/1992, acest concediu se acordă femeilor care sunt 

gravide și/sau au născut un copil (D și Z, cauzele C-167/12, C- 363/12 CJUE). De asemenea, 

CJUE  a decis că excluderea unei femei de la o formare profesională care reprezintă o parte 

integrantă a locului său de muncă și care este absolut obligatorie pentru a putea pretinde numirea 

definitivă pe un post de funcționar public, pe temeiul că femeia se află în concediu de maternitate 

reprezintă o discriminare pe criteriul maternității care poate fi invocată direct împotriva 

angajatorului (Napoli, cauza C-595/12).   

CEDO a considerat că, în cazul unui domn care solicitase concediu de maternitate, 

concediu care i-a fost refuzat, există o discriminare pe criteriul sexului, contrară art. 14 din 

Convenție, pentru că tatăl biologic nu putea beneficia de concediu de maternitate deși alte 

categorii de persoane ar fi putut fi beneficiare (Weller c/Ungariei, 2009). 

  

2.5. Concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani 

 Este reglementat prin OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară 

pentru creșterea copiilor și este recunoscut în egală măsură oricăruia dintre părinții copilului. 

OUG reprezintă transpunerea în dreptul intern a Directivei nr. 96/34/CE. Acordul cadru de la 

nivelul UE a fost revizuit, această directivă a fost abrogată și s-a adoptat Directiva 2010/18/UE, 

transpusă prin H.G. nr. 57/2012, potrivit căreia părintele care nu a optat inițial pentru concediu 

pentru creșterea copilului este obligat să ia cel puțin o lună, iar în caz contrar luna respectivă se 

pierde. 

 Poate beneficia de acest concediu: 

- oricare dintre părinții copilului,  

- una dintre persoanele care a adoptat copilul,  

- una dintre persoanele căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției, 
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- una dintre persoanele care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență 

(cu excepția asistentului maternal profesionist, care poate beneficia de aceste drepturi numai 

pentru copiii săi),  

- persoana care a fost numită tutore.  

În prezent, concediul se acordă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, cu 

precizarea că ultima lună de concediu trebuie efectuată de celălalt părinte decât solicitantul 

inițial, dacă acesta îndeplinește condițiile legale. În acest caz, persoana care a solicitat inițial 

concediul și indemnizația pentru creșterea copilului poate opta pentru concediu fără plată sau, 

după caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului pe venit.  

În cazul salariaților, angajatorul are obligația de a aproba concediul pentru creșterea 

copilului, iar perioada de acordare se stabilește de comun acord cu angajatul. 

Cuantumul indemnizației lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate de 

solicitant în ultimele 12 luni din cei 2 ani anteriori datei nașterii copilului (respectiv a datei în 

care, după caz, s-a aprobat adopția, a fost făcută încredințarea ori s-a instituit plasamentul sau 

tutela). Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât 2,5 x ISR 

(indicatorul social de referință, care se stabilește periodic prin lege, iar în prezent este de 500 de 

lei), iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei. Începând din 

01.01.2018, cuantumul minim indemnizației de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de 

până la 2 ani, este de 1250 lei, iar cuantumul maxim este de 8500 lei.  

În cazul în care vorbim de o sarcină multigemelară (gemeni, tripleţi etc.), se acordă câte 

2,5  x ISR (indicatorul social de referință), respectiv câte 1250 lei pentru fiecare copil născut 

dintr-o asemenea sarcină, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naștere. 

 Pentru luna nașterii copilului se iau în calcul veniturile cuvenite 

pentru acea lună, respectiv venitul pe care l-ar fi primit persoana dacă ar fi lucrat toată 

luna, sau cumulul dintre venitul aferent zilelor lucrate cu indemnizația de maternitate. 

 La cuantumul indemnizației astfel stabilite se adaugă câte 200 de lei, alocația 

copilului în vârstă de până la 2 ani. 

În măsura în care beneficiarul obține venituri supuse impozitului pe venit în perioada în 

care este îndreptățit să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, plata acestuia se 

suspendă, iar beneficiarul are dreptul la un stimulent de inserție în cuantum lunar de 50% din 

cuantumul minim al indemnizației. 

Pentru persoanele care obțin venituri supuse impozitului pe venit cu cel puțin 60 de zile 

înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu 

handicap, stimulentul de inserție se acordă lunar până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 

ani; respectiv, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani.  
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 Perioada în care o persoană beneficiază de concediu pentru creșterea copilului 

în vârstă de până la 2 ani și de indemnizația aferentă constituie: 

- perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensie în 

sistemul public și a drepturilor stabilite de legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și 

stimularea ocupării forței de muncă;   

- vechime în muncă și în serviciu, precum și în specialitate și se are în vedere la stabilirea 

drepturilor ce se acordă în raport cu acestea. 

În perioada în care beneficiază de indemnizația de concediu pentru creșterea copilului, 

persoana îndreptățită are calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără 

plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, iar perioada în cauză constituie perioadă 

asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizațiilor de asigurări sociale de 

sănătate. La stabilirea cuantumului indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul 

valoarea indemnizației pentru creșterea copilului. 

Pentru a putea beneficia de concediu pentru creșterea copilului trebuie ca 

beneficiarul să fi realizat venituri supuse impozitului pe venit (nu neapărat din salarii, ci și 

venituri asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, 

silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal) timp 

de cel puțin 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Dacă beneficiarul a 

exercitat mai multe activități, indemnizația se acordă pe baza tuturor veniturilor realizate în 

ultimele 12 luni ca venituri profesionale, fără a se putea depăși limita maximă. Indemnizația se 

calculează, însă, pe baza mediei veniturilor pe ultimele 12 luni.  

Pentru aprecierea îndeplinirii acestei condiții, potrivit legii sunt luate în calcul și perioade 

asimilate, adică perioade în care beneficiarul nu a realizat venituri profesionale, dar de care se 

ține cont pentru determinarea stagiului de cotizare, de exemplu: persoana a beneficiat de 

indemnizație de șomaj, de concedii și indemnizații sociale de sănătate, de pensie de invaliditate, 

de concediu pentru creșterea copilului (plătit sau nu), frecventează cursurile la zi ale unei 

instituții de învățământ superior acreditate sau efectuează studii doctorale la o asemenea 

universitate etc. 

Potrivit art. 2 alin. 5 al OUG nr. 111/2010, cele 12 luni necesare pentru a putea 

beneficia de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, pot fi constituite 

integral și din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele 

situații: 

a) au beneficiat de indemnizație de șomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de 

stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condițiile prevăzute de actele normative cu 

caracter special care reglementează concedierile colective; 
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b) s-au aflat în evidența agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a 

municipiului București, în vederea acordării indemnizației de șomaj; 

c) au beneficiat de concedii și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzute de 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări 

sociale de sănătate; 

d) au beneficiat de concedii medicale și de indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și 

recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente 

de muncă sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de 

muncă și boli profesionale, republicată; 

e) au beneficiat de pensie de invaliditate, în condițiile legii; 

f) se află în perioada de întrerupere temporară a activității, din inițiativa angajatorului, fără 

încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, 

potrivit legii; 

g) au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copilului; 

h) au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea sau, după caz, pentru 

îngrijirea copilului cu handicap;  

i) au beneficiat de concediu fără plată pentru creșterea copilului; 

j) se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată 

și începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată; 

k) au însoțit soțul/soția trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate; 

l) au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentrați, 

mobilizați sau în prizonierat; 

m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, inclusiv 

în cadrul programului "A doua șansă", sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare 

de licență ori de master, precum și ale învățământului postuniversitar la nivel de masterat, 

organizate potrivit legii, în țară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul 

Educației Naționale, cu excepția situației de întrerupere a cursurilor din motive medicale; 

n) au calitatea de doctorand, în condițiile prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011; 

o) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ preuniversitar și 

începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ preuniversitar, cursuri de zi, 

organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere; 

p) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului 

preuniversitar, organizat potrivit legii, și începerea învățământului universitar, cursuri de zi, în 

același an calendaristic; 

q) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, 

cursuri de zi, cu sau fără examen de licență sau de diplomă, și începerea, în același an 

calendaristic, a unei alte forme de învățământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, 

frecventate fără întrerupere; 

r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, la 

nivelul studiilor universitare de licență sau de master, precum și ale învățământului 

postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, și începerea, în același an calendaristic, a unei 

alte forme de învățământ universitar la nivelul studiilor universitare de licență sau de master, 

cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere 

s) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ postuniversitar, 

cursuri de zi, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ 

postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere; 

t) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învățământului obligatoriu 

sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, universitar la 

nivelul studiilor universitare de licență sau de master și postuniversitar la nivel de masterat, 

organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, 

trecerii în șomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor; 

u) au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare și 

perfecționare profesională din inițiativa angajatorului sau la care acesta și-a dat acordul, 

organizate în condițiile legii; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/66305
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/113304
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v) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului medical 

superior, organizat potrivit legii, cu examen de licență organizat în prima sesiune, și începerea 

primului rezidențiat după absolvire. 

Persoanele care au realizat activități profesionale în statele membre ale Uniunii Europene 

sau în alte state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate 

socială și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 

16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 

883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, beneficiază de totalizarea 

perioadelor de activitate realizate în aceste state, în condițiile prevăzute de acesta. 

Poate beneficia de concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani și 

de indemnizația aferentă solicitantul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

a) este cetățean român, cetățean străin sau apatrid; 

b) are, conform legii, domiciliul sau reședința pe teritoriul României; 

c) locuiește în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și se 

ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora. 

 

Plata indemnizației se suspendă în cazul în care beneficiarul realizează venituri 

supuse impozitului  pe venit și copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul 

copilului cu handicap, cu excepția situațiilor în care:  

a) primește diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului 

individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creșterea copilului, altele decât 

cele rezultate din desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu; 

b) primește indemnizații în calitate de consilier local sau județean, indiferent de nivelul 

acestora; 

c) realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfășurarea 

efectivă a unei activități în perioada de concediu, al căror nivel nu depășește de trei ori 

cuantumul minim al indemnizației.  

 

2.6. Concediul pentru creșterea copilului cu handicap până la vârsta de 3 ani 

 Concediul pentru creșterea copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 

ani este reglementat de OUG nr. 111/2010 și este acordat în aceleași condiții cu concediul pentru 

creșterea copilului în vârstă de până la doi ani. Spre deosebire de acesta, concediul pentru 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/
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creșterea copilului cu handicap și indemnizația aferentă se acordă până la împlinirea de către 

copil a vârstei de 3 ani, cu precizarea că ultima lună de concediu trebuie efectuată de celălalt 

părinte, dacă acesta îndeplinește condițiile legale. În acest caz, persoana care a solicitat inițial 

concediul și indemnizația pentru creșterea copilului poate opta pentru concediu fără plată sau, 

după caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului pe venit.  

Indemnizația se calculează și se acordă în același cuantum ca în cazul concediului pentru 

creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani (minim 2,5 ISR – maxim 8500 lei).  

În cazul în care beneficiarul obține venituri supuse impozitului pe venit cu cel puțin 60 de 

zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, are dreptul la plata unui stimulent de 

inserție în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizației, care se acordă până la 

împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani. Stimulentul de inserție nu se poate cumula cu 

concediul pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani și indemnizația aferentă. 

 

2.7. Concediul pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate până la vârsta de 7 ani 

  Pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani, oricare dintre 

părinții firești sau dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredințat copilul în 

vederea adopției sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență, cu 

excepția asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru 

copiii săi, precum și persoana care a fost numită tutore, beneficiază de un concediu pentru 

îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani, după cum urmează: 

a) în continuarea concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 3 ani, 

b) oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 7 ani, pentru persoanele care au 

beneficiat de concediul pentru creșterea copilului în baza actelor normative care au reglementat 

acest drept la data nașterii copilului; 

c) oricând, începând cu împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, pentru persoanele care nu 

se încadrează în primele 2 situații, menționate la lit. a) și b), dar care în ultimele 12 luni înainte 

de solicitarea acestui concediu au realizat venituri supuse impozitului pe venit sau au realizat 

perioade asimilate conform OUG nr. 111/2010. 

  Pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani se acordă o 

indemnizație lunară egală cu cuantumul minim al indemnizației de concediu pentru creșterea 

copiilor.  

 De asemenea, oricare dintre părinții firești sau dintre persoanele care a adoptat 

copilul, căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției sau care are copilul în plasament ori în 

plasament în regim de urgență, cu excepția asistentului maternal profesionist care poate beneficia 

de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum și persoana care a fost numită tutore, care au 

în întreținere un copil cu dizabilitate beneficiază, după caz, de următoarele drepturi: 
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a) program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre părinți sau pentru persoana aflată într-

una din celelalte situații, care se ocupă efectiv de îngrijirea copilului cu dizabilitate (gravă sau 

accentuată), până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, la solicitarea persoanei 

îndreptățite, respectiv de o indemnizație egală cu 50% din cuantumul minim al indemnizației de 

concediu pentru creșterea copiilor; 

b) concedii medicale, acordate în condițiile legii, pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate 

care necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecțiuni intercurente, 

precum și pentru recuperare/reabilitare, până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani; 

c) sprijin lunar în cuantum de 45% din cuantumul minim al indemnizației de concediu pentru 

creșterea copiilor, acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care nu realizează alte 

venituri în afara beneficiilor de asistență socială destinate persoanelor cu dizabilități, până la 

împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv de 35% din cuantumul minim al 

indemnizației de concediu pentru creșterea copiilor pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 

ani. Persoanele care realizează venituri după acordarea sprijinului lunar au obligația de a 

comunica acest fapt agenției teritoriale și beneficiază, din oficiu, de drepturile prevăzute la lit. d; 

d) sprijin lunar în cuantum de 35% din cuantumul minim al indemnizației de concediu pentru 

creșterea copiilor, acordat persoanei care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru 

acordarea acestui concediu și indemnizației lunare aferente, până la împlinirea de către copil a 

vârstei de 3 ani, respectiv de 15% din cuantumul minim al indemnizației de concediu pentru 

creșterea copiilor pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani. 

 Persoana cu dizabilitate gravă sau accentuată, care are în întreținere un copil și 

care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea 

copilului și indemnizației lunare aferente, beneficiază de sprijin lunar în cuantum de 45% din 

cuantumul minim al indemnizației de concediu pentru creșterea copiilor până la împlinirea de 

către copil a vârstei de 2 ani, respectiv de 15% din cuantumul minim al indemnizației de 

concediu pentru creșterea copiilor pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 2 și 7 ani. 

Persoanele care au în plasament sau tutelă un copil cu dizabilitate, inclusiv asistentul 

maternal, au dreptul la o alocație lunară de plasament, acordată în condițiile Legii nr. 272/2004 

privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, în cuantum 

majorat cu 50%. 

  De aceste drepturi nu poate beneficia părintele sau persoana aflată într-una din celelalte 

situații care, pentru același copil, are în același timp și calitatea de asistent personal ori care 

primește indemnizația acordată în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu excepția persoanelor singure care au în întreținere un 

copil cu dizabilitate gravă (și care pot beneficia, cumulat, și de indemnizația acordată în 

condițiile Legii nr. 448/2006). 

 

2.8. Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/52909
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/88315#A42
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 Acest concediu este reglementat de OUG nr. 158/2005 și se poate acorda până 

când copilul împlinește vârsta de 7 ani, respectiv, pentru copilul cu handicap cu afecțiuni 

intercurente (cu alte afecțiuni pe lângă handicap), până la împlinirea vârstei de 18 ani. În cazul 

copilului cu afecțiuni grave (se au în vedere elemente clinice, evolutive și complicații ce 

determină prin severitatea tulburărilor morfologice și funcționale o durată cumulată a îngrijirilor 

medicale acordate copilului, exclusiv pentru afecțiunea de bază, de peste 90/180 de zile 

calendaristice pe an), asigurații au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului 

bolnav în vârstă de până la 16 ani.  

De asemenea, beneficiază de concediu pentru îngrijirea copilului bolnav și părintele care  

însoțește copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spațiului 

Economic European și Confederației Elvețiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al 

Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene. 

 Concediul se acordă, la cerere, unuia dintre părinți; este necesar un stagiu de 

cotizare de 6 luni din ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul. 

Beneficiază de acest concediu, dacă îndeplinește condiția stagiului de cotizare, și cel care a 

adoptat, a fost numit tutore, căruia i s-au încredințat copii în vederea adopției sau i-au fost dați în 

plasament. 

 Concediul este de maxim 45 de zile pentru un copil în fiecare an. Pentru o serie 

de afecțiuni, perioada maximă de 45 de zile poate fi prelungită (ex: dacă este supus unor 

intervenții chirurgicale, dacă este imobilizat în aparat gipsat etc.). Indemnizația de concediu 

reprezintă 85% din media veniturilor pe ultimele 6 luni.  

 

2.9. Ziua liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului 

 Legea 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru 

îngrijirea sănătăţii copilului conferă dreptul unuia dintre părinții copilului de a lipsi o zi/an, cu 

diminuarea drepturilor salariale, pentru a duce copilul la un examen medical. Este o zi 

recunoscută de lege pentru ambii părinții, nu pentru fiecare dintre ei, iar părintele care duce 

copilul la examen medical nu va primi salariul aferent acelei zile. 
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 Titularii dreptului la ziua liberă sunt părinții, respectiv reprezentanţii legali ai 

copilului, asigurați în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat. Potrivit legii, sunt considerați 

copii minori aflați în îngrijirea şi întreținerea părinților sau a reprezentanților legali cei cu vârste 

cuprinse între 0-18 ani. 

Conform legii, cererea părintelui sau a reprezentantului legal al copilului va fi depusă cu 

cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic şi va fi însoțită de o declarație pe propria 

răspundere că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua 

lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita. 

Pentru familiile sau persoanele cu 2 copii se acordă tot o zi lucrătoare liberă pe an, pentru 

îngrijirea sănătăţii copiilor, ca şi în cazul unui singur copil. Pentru familiile sau persoanele cu 3 

sau mai mulți copii se acordă două zile lucrătoare libere pe an, consecutive sau separate, după 

cum decide angajatorul. În cazul în care niciunul dintre părinți, respectiv dintre reprezentanţii 

legali ai copilului nu solicită ziua lucrătoare liberă, aceasta nu se va reporta în anul viitor 

calendaristic. 

 

2.10. Reguli comune concediilor de asigurări sociale.  

În cazul tuturor concediilor care țin de asigurările sociale de sănătate, indemnizațiile se 

plătesc beneficiarului, iar în cazul în care acesta decedează, soțului supraviețuitor, copilului, 

părinților sau, în lipsa acestora, persoanei care dovedește că l-a îngrijit pe beneficiar până la 

deces. Termenul de prescripție este de doar 90 de zile. 

Pe durata tuturor acestor concedii, beneficiarul nu poate să presteze muncă! Prin 

excepție, prin Legea 126/2014 (așa numita lege a amnistiei pentru mame) s-a modificat 

reglementarea în cazul concediului pentru creșterea copilului. În prezent, conform OUG nr. 

111/2010 se prevede expres posibilitatea beneficiarului de a realiza, pe durata concediului pentru 

creșterea copilului, venituri profesionale (venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă 

a unei activităţi în perioada de concediu) în cuantum de maximum 3 ori nivelul minim al 

indemnizației de concediu pentru creșterea copiilor, într-un an calendaristic.  

 Pentru persoana asigurată care se află în două sau mai multe situații prevăzute 

la pct. 1 lit. A și B din prezentul capitol și care desfășoară activitatea la mai mulți angajatori, la 

fiecare fiind asigurată, indemnizațiile se calculează și se plătesc, după caz, de fiecare angajator. 

Baza de calcul pentru fiecare indemnizație o constituie numai venitul obținut pe fiecare loc de 

realizare.  
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Pentru plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aferente concediilor 

medicale acordate cu întrerupere între ele, acestea se iau în considerare separat, durata lor nu se 

cumulează.  

Durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a 

concediilor pentru sarcină și lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de 

muncă și pentru carantină, precum și pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de 

concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecțiuni. 

 Plata indemnizațiilor încetează începând cu ziua următoare celei în care: 

a) beneficiarul a decedat; 

b) beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile legale pentru acordarea indemnizațiilor; 

c) beneficiarul și-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care România nu are încheiată 

convenție de asigurări sociale; 

d) beneficiarul și-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România a încheiat 

convenție de asigurări sociale, dacă în cadrul acesteia se prevede că indemnizațiile se plătesc de 

către celălalt stat. 

Una din cele mai importante forme de protecție de care se bucură beneficiarul 

anumitor concedii privește interzicerea concedierii în următoarele cazuri: 

 - al salariatei gravide care aduce la cunoștința angajatorului acest fapt înainte de 

emiterea deciziei de concediere; 

 - al salariatei care se află în concediu de risc maternal (în acest caz interdicția se extinde 

cu până la 6 luni după revenirea salariatei în unitate); 

 - al salariatei care se află în concediu de maternitate; 

 - al părintelui/persoanei aflate în celelalte situații, care se află în concediu pentru 

creșterea copilului (în acest caz interdicția se extinde cu până la 6 luni după revenirea persoanei 

în unitate); 

 - al părintelui/persoanei aflate în celelalte situații, care beneficiază de plata stimulentului 

de inserție (interdicția se extinde cu până la 6 luni după revenirea beneficiarului în unitate); 

 - pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav:  

 - pe durata concediului medical;  

 - pe durata concediului pentru carantină. 

 CJUE a decis că, în cazul femeilor însărcinate, este interzisă nu doar emiterea deciziei 

de concediere, ci și adoptarea  unor măsuri pregătitoare în acest sens (Paquay, cauza C-460/06). 

 

3. Alte prestații acordate în considerarea calității de părinte 

     3.1. Concediul paternal 
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 Tații sunt beneficiarii unui concediu paternal, acordat conform Legii nr 

210/1999, concediu care este, de principiu, de 5 zile lucrătoare. Concediul poate fi suplimentat 

cu încă 10 zile lucrătoare dacă tatăl a urmat un curs de puericultură (un curs urmat în vederea 

dobândirii cunoștințelor necesare creșterii și îngrijirii copiilor) și are un atestat de absolvire. 

Această prevedere excepțională poate opera o singură dată. 

 Concediul paternal se acordă, la cerere, în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului, 

petiționarul trebuind să depună un certificat de naștere din care să rezulte calitatea de sa tată al 

copilului. Odată acordat concediul, asiguratul va beneficia și de indemnizația aferentă, plătită din 

fondul de salarii al unității, egală cu salariul corespunzător perioadei în care angajatul lipsește.  

   

  3.2. Concediul de acomodare 

Concediul de acomodare a fost introdus prin Legea nr. 57/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, precum şi a altor acte 

normative (în vigoare din 12.08.2016). Potrivit acesteia, adoptatorul sau, opțional, oricare dintre 

soții familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit Codului 

fiscal poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi 

perioada încredințării copilului în vederea adopției, precum şi de o indemnizație lunară, calculată 

în funcție de indicatorul social de referință, în cuantum de 3,4 x ISR.  

Indemnizația lunară acordată este în prezent (2018) în valoare de 1.700 de lei pe 

lună (în cuantum fix, indiferent de veniturile anterioare ale persoanei care solicită 

concediul de acomodare. Perioada concediului de acomodare se consideră vechime în muncă, 

în serviciu și în specialitate și este asimilată stagiului de cotizare pentru pensie, șomaj și pentru 

concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. 

 Concediul și indemnizația de acomodare se acordă începând cu a doua zi după 

punerea în executare a hotărârii judecătorești de încredințare în vederea adopției. Încredințarea în 

vederea adopției se dispune de către instanța judecătorească de la domiciliul copilului, pentru o 

perioadă de 90 de zile. Adopția nu poate fi încuviințată de către instanța judecătorească decât 

după ce copilul a fost încredințat pentru o perioadă de 90 de zile persoanei sau familiei care 

dorește să îl adopte, astfel încât instanța să poată aprecia, în mod rațional, asupra relațiilor de 

familie care s-ar stabili dacă adopția ar fi încuviințată. 

Concediul pentru acomodare și plata indemnizației se suspendă în cazul în care se decide 

plasamentul copilului în regim de urgență sau este pusă în executare hotărârea judecătorească 

privind revocarea încredințării  în vederea adopției. 
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Concediul de acomodare nu se poate suprapune peste concediul pentru 

creșterea copilului! Persoana îndreptățită poate solicita concediu pentru creșterea copilului, 

dacă acesta este mai mic de 2 ani și persoana îndeplinește condițiile legale sau poate solicita 

concediu de acomodare, în cazul în care copilul are peste 2 ani sau persoana nu îndeplinește 

condițiile legale pentru a beneficia de concediu pentru creșterea copilului.  

 

    3.3. Timpul liber pentru îndeplinirea obligațiilor în procedura adopției  

Potrivit Legii nr. 57/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 

privind procedura adopției, precum şi a altor acte normative (în vigoare din 12.08.2016), 

persoana care adoptă un copil are dreptul la timp liber acordat, în condițiile legii, pentru a obține 

atestatul și pentru a realiza potrivirea practică. Timpul liber se acorda fără diminuarea 

drepturilor salariale, în limita a maximum 40 de ore pe an.  

Astfel, angajatorii au obligația de a acorda salariatului sau, după caz, salariaților soț şi 

soție care adoptă, timp liber pentru efectuarea evaluărilor impuse de obținerea atestatului şi 

realizarea potrivirii practice. Timpul liber se acordă pe baza cererii solicitantului, la care se 

anexează calendarul întâlnirilor sau, după caz, programul de vizite, întocmite de direcția 

competentă. Nerespectarea de către angajator a acestor obligații constituie contravenție şi se 

sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.  

 Conform Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, atestatul reprezintă 

documentul care certifică existența abilităților parentale ale solicitantului, precum şi îndeplinirea 

garanțiilor morale şi condițiilor materiale necesare creșterii, educării şi dezvoltării armonioase a 

copilului. Acesta se eliberează ca urmare a evaluării adoptatorului sau a familiei adoptatoare, 

pentru identificarea abilităților parentale, analiza îndeplinirii garanțiilor morale şi a condițiilor 

materiale ale adoptatorului sau familiei adoptatoare, precum şi pentru pregătirea acestora în 

vederea asumării, în deplină cunoștință de cauză, a rolului de părinte. În cazul unui rezultat 

favorabil al evaluării, direcția în a cărei rază teritorială își are domiciliul adoptatorul sau familia 

adoptatoare eliberează atestatul de persoană sau familie aptă să adopte, 

Potrivirea este o etapă premergătoare încredințării în vederea adopției, prin care se 

identifică şi selectează persoana/familia atestată ca fiind aptă să adopte, care răspunde nevoilor 

copilului şi se stabilește compatibilitatea dintre copil şi persoana/familia adoptatoare. Conform 

legii, potrivirea se realizează acordându-se prioritate rudelor copilului din cadrul familiei extinse 

şi altor persoane alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie pentru o perioadă de 

minimum 6 luni, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior. În potrivire 

se includ numai acele rude şi persoane care dețin atestat valabil de persoană/familie adoptatoare. 



86 
 

Persoanele alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie sunt: tutorele, asistentul 

maternal profesionist, persoana/familia de plasament sau, după caz, alte persoane care au 

conviețuit/conviețuiesc cu copilul, dacă aceștia s-au implicat direct şi nemijlocit în îngrijirea şi 

educarea lui, iar copilul a dezvoltat relații de atașament față de ei.  

 Procesul de potrivire include o componentă inițială şi una practică. Potrivirea inițială se 

realizează pentru copiii care au deschisă procedura adopției, aflați în evidența Registrului 

național pentru adopții, prin identificarea şi selectarea din cadrul acestui registru a tuturor 

persoanelor/familiilor atestate care răspund nevoilor fiecărui copil. După întocmirea raportului 

de potrivire, direcția în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului sesizează, în maximum 

5 zile, instanța judecătorească pentru încredințarea copilului în vederea adopției. 

 

 

 

4. Evaluare 
 

1. Pentru a putea beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, solicitantul: 

a) trebuie să aibă domiciliul sau reședința în România, pe perioada concediului respectiv; 

b) trebuie să aibă stagiul de cotizare prevăzut de lege; 

c) trebuie să fie cetățean străin.  

2. Concediul medical:  

a) afectează concediul anual de odihnă plătit, acesta fiind diminuat în funcție de numărul de zile de 

concediu medical de care a beneficiat asiguratul; 

b) afectează concediul anual de odihnă plătit în cazul în care inaptitudinea temporară de muncă survine în 

timpul acestuia, zilele de concediu curgând în continuare, conform planificării; 

c) nu afectează concediul anual de odihnă plătit în cazul în care inaptitudinea temporară de muncă survine 

în timpul acestuia, zilele de concediu rămase urmând a fi reprogramate. 

3. Este interzisă concedierea: 

a) salariatei care se află în concediu de risc maternal; 

b) salariatei care se află în concediu de maternitate; 

c) salariatului care beneficiază de concediu pentru creșterea copilului. 

4. Concediul de acomodare:  

a) se acordă pe durată neprecizată, pe toată durata derulării procedurii adopției; 

b) nu este remunerat; 

c) se poate acorda doar părinților biologici ai unui copil în vârstă de până la 2 ani.   

 

TEMĂ PENTRU REFERAT 

În ce condiții pot beneficia părinții studenți de concediu pentru creșterea copilului? Există vreo diferență 

între studenții care frecventează cursurile de zi ale unei forme de învățământ universitar și cei care 

frecventează forma de învățământ la distanță? Care va fi cuantumul indemnizației de concediu pentru 

creșterea copilului și cum se va calcula aceasta în cazul în care părintele solicitant a lucrat 4 luni înaintea 

nașterii copilului? 
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Disciplină:  

Dreptul securității sociale 

Capitolul 5:  

SISTEMUL ASIGURĂRILOR PENTRU 

ȘOMAJ  

(300’ teorie, 60’ practică) 

 
(Unemployed, de Ben Shahn) 

I. Cuprinsul secvenței 

          1. Beneficiarii asigurărilor pentru șomaj 

          2. Categorii de persoane asigurate 

          3. Principalele prestații conferite prin legea asigurărilor pentru șomaj 

            3.1. Indemnizația de șomaj 

3.2. Ajutorul acordat angajatorului pentru realizarea programelor de formare profesională 

3.3. Servicii de pre-concediere 

3.4. Măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă 

3.5. Completarea veniturilor angajatorului 

3.6. Completarea veniturilor angajaților 

3.7. Stimularea mobilității forței de muncă 

          4. Evaluare 

II. Obiectivele secvenței 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare veți fi capabili să: 

 identificați persoanele care reprezintă șomeri, conform legii; 

 distingeți între șomeri și persoanele asimilate șomerilor; 

 precizați principalele reguli de acordare indemnizației de șomaj; 

 enumerați principalele măsuri pentru prevenirea șomajului; 

 precizați prestațiile conferite prin legea asigurărilor pentru șomaj; 

 distingeți între diferitele măsuri de stimulare a mobilității forței de muncă. 

III. Cuvinte cheie 

Șomer, șomer înregistrat, persoane asimilate șomerilor, indemnizație de încadrare, stimulente 

la angajare, prime de mobilitate, primă de activare, primă de relocare 
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Reglementare legală: Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și 

stimularea ocupării forței de muncă.   

Asigurările pentru șomaj reprezintă ansamblul de măsuri instituite pentru a 

compensa lipsa veniturilor profesionale ale persoanei asigurate, afectate de pierderea definitivă 

sau temporară a locului de muncă. Ele se acordă pe o perioadă determinată.  

Regimul asigurărilor pentru șomaj a evoluat, astfel că în prezent sunt incluse în categoria 

șomerilor și alte persoane decât salariații; indemnizația se acordă în funcție de conduita 

beneficiarului, acesta având obligația de calificare și recalificare profesională, iar conținutul 

protecției sociale a fost lărgit prin includerea mai multor tipuri de prestații, altele decât 

indemnizațiile de șomaj. Astfel, finalitatea sistemului de asigurări pentru șomaj constă în 

combaterea efectelor șomajului, inclusiv prin măsuri de sprijinire a angajării.  

Măsurile luate în cadrul asigurărilor de șomaj privesc în special prevenirea 

șomajului și a efectelor sociale ale acestuia sau, dacă el s-a produs, combaterea efectului acestuia 

prin încadrarea în muncă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, asigurarea egalității 

de șanse pe piața muncii, inclusiv prin sprijinirea angajării în cazul persoanelor care aparțin unor 

categorii defavorizate, stimularea șomerilor pentru a se angaja în muncă, stimularea angajatorilor 

pentru încadrarea în muncă a șomerilor și îmbunătățirea mobilității forței de muncă, respectiv 

îmbunătățirea structurii ocupării pe sectoare de activitate și zone geografice. 

Persoana aflată în căutarea unui loc de muncă este cea care face demersuri 

pentru a se angaja fie prin mijloace proprii, fie prin înregistrare la Agenția pentru Ocuparea 

Forței de Muncă (AOFM) sau la alt furnizor acreditat potrivit legii. Înregistrarea se face la 

AOFM de domiciliu sau de la reședință, dacă persoana a avut locul de muncă în acea localitate. 

1. Beneficiarii asigurărilor pentru șomaj 

Beneficiar al asigurărilor pentru șomaj este persoana aflată în căutarea unui loc 

de muncă și care se află într-una din următoarele situații: 

1. A devenit șomer 

Pentru a fi considerată șomer, persoana trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

a. este în căutarea unui loc de muncă, de la 16 ani și până la împlinirea vârstei de pensionare; 
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b. este aptă fizic și psihic pentru prestarea unei munci; 

c. nu are loc de muncă, nu realizează venituri profesionale sau realizează, din activități autorizate 

potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea ISR (adică sub 500 de lei); 

d. este disponibilă să înceapă lucrul în perioada următoare, dacă și-ar găsi un loc de muncă. 

Șomerul înregistrat este persoana care îndeplinește în mod cumulativ 

condițiile de mai sus și se înregistrează, în vederea ocupării unui loc de muncă, fie la 

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă (AOFM) în a cărei rază teritorială își are 

domiciliul sau reședința, dacă a avut locul de muncă în acea localitate, fie la alt furnizor 

de servicii de ocupare acreditat potrivit legii.  

2. Nu a putut ocupa un loc de muncă după absolvirea unei instituții de învățământ; 

3. Ocupă un loc de muncă și dorește schimbarea acestuia; 

4. A obținut statutul de refugiat sau o altă formă de protecție internațională  

5. Se află în procedura de soluționare a cererii de azil și au acces pe piața muncii, în condițiile 

prevăzute de lege; 

6. Este cetățean străin sau apatrid care a prestat muncă sau a realizat venituri în România; 

7. Nu a putut ocupa un loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenție. 

Persoanele aflate în aceste situații beneficiază de măsuri de stimulare a 

ocupării forței de muncă, care au ca scop sprijinirea lor pentru a dobândi statutul de persoana 

ocupată. Însă, dintre aceste categorii, beneficiază în principal de indemnizație de șomaj 

persoanele care au avut un raport de muncă sau de serviciu și acesta a încetat din motive 

neimputabile lor.  

Sunt asimilate șomerilor persoanele care nu au putut ocupa un loc de muncă 

după absolvirea unei instituții de învățământ, dacă îndeplinesc următoarele condiții: 

a. au minim 16 ani și timp de 60 de zile nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii 

profesionale; 

b. sunt absolvenți ai școlilor speciale pentru persoanele cu handicap, au minim 16 ani și nu au 

reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale. 

 

2. Categorii de persoane asigurate 

În sistemul asigurărilor pentru șomaj, are calitatea de asigurat persoana fizică ce 

realizează venituri, potrivit legii, şi pentru care angajatorul este obligat să rețină şi să plătească 
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contribuția asiguratorie pentru muncă, precum şi persoana care se asigură prin încheierea unui 

contract de asigurare pentru șomaj. 

Potrivit legii, asigurații pot fi: 

a) cetățenii români care sunt încadrați în muncă sau realizează venituri în România, în 

condițiile legii;  

b) cetățeni români care lucrează în străinătate, în condițiile legii;  

c) cetățeni străini sau apatrizi care, pe perioada în care au domiciliul sau reședința în 

România, sunt încadrați în muncă sau realizează venituri, în condițiile legii.  

 Nu pot fi asigurate în sistemul de asigurări pentru șomaj persoanele care au 

calitatea de pensionari, chiar dacă se încadrează într-una din categoriile de mai sus. 

Asigurații au dreptul să beneficieze de măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă  și 

de indemnizație de șomaj. 

 Persoane asigurate prin efectul legii:  

1. Salariații, cu excepția pensionarilor care cumulează pensia cu salariul; 

2. Funcționarii publici; 

3. Persoanele care desfășoară activitatea în funcții elective sau care au fost numite în cadrul 

autorităților executive, legislative, judecătorești; 

4. Persoanele care desfășoară activitatea în funcții alese în cadrul persoanelor juridice fără 

scop patrimonial, respectiv entități, persoane juridice, care potrivit legilor proprii de organizare și 

funcționare desfășoară activități nonprofit (precum asociații, fundații, partide politice, organizații 

patronale, organizații sindicale, case de ajutor reciproc, culte religioase, pe durata mandatului, cu 

excepția președintelui asociației de proprietari); 

5. Persoanele care desfășoară activitate pe baza unui raport de muncă stabilit, în calitate de 

membru cooperator, potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;  

6. Directorii care desfășoară activitate pe bază de contract de mandat și membrii directoratului 

de la societățile administrate în sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, pe durata 

mandatului, precum și managerii care desfășoară activități pe bază de contract în baza 

contractului de management prevăzut de lege; 

7. Administratorii societăților, companiilor/societăților naționale și regiilor autonome, 

desemnați/numiți în condițiile legii, care desfășoară activitate pe bază de contract de mandat; 

8. Persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, atât în 

România, cât și pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al 

Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, pentru care autoritățile competente 

ale acestor state sau organismele desemnate ale acestor autorități stabilesc că, pentru veniturile 
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realizate în afara României, legislația aplicabilă în domeniul contribuțiilor sociale obligatorii este 

cea din România; 

9. Persoanele fizice cetățeni români, cetățenii altor state sau apatrizii, pe perioada în care au, 

conform legii, domiciliul sau reședința în România și care realizează în România venituri din 

salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației 

europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de 

securitate socială la care România este parte. 

 Persoane asigurate facultativ: 

Se pot asigura facultativ alte categorii de persoane care realizează venituri profesionale, 

au cel puțin 18 ani și sunt asigurate în sistemul public de pensii și în sistemul de asigurări de 

sănătate (precum asociatul unic, asociații; persoanele fizice autorizate, întreprinzătorii persoane 

fizice, titularii întreprinderilor individuale, precum şi membrii întreprinderilor familiale; cetățenii 

români care lucrează în străinătate, conform legii și care nu sunt asigurați prin efectul legii; alte 

persoane care realizează venituri din activităţi desfășurate potrivit legii și care nu sunt asigurați 

obligatoriu).  

Venitul lunar pentru care se asigură aceste persoane nu poate fi mai mic decât salariul de 

bază minim brut pe țară garantat în plată şi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câștigul 

salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plătește contribuția la 

bugetul asigurărilor pentru șomaj.  

Cota de contribuție la bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii, este de 20% din cota 

contribuției asiguratorie pentru muncă (de 2,25% din venitul asigurat). 

 

3. Principalele prestații conferite prin legea asigurărilor pentru șomaj: 

3.1. Indemnizația de șomaj  

Indemnizația de șomaj reprezintă o compensație parțială a lipsei veniturilor asiguratului, 

ca urmare a pierderii locului de muncă sau a lipsei veniturilor profesionale în cazul absolvenților 

instituțiilor de învățământ care nu s-au putut încadra în muncă. De aceasta pot beneficia șomerii 

și persoanele asimilate.  

A. Pentru a putea beneficia de indemnizație de șomaj, șomerii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții cumulative: 

a. un stagiu de cotizare de minim 12 luni din ultimele 24 de luni premergătoare înregistrării 

cererii   

 Stagiul de cotizare reprezintă, potrivit Legii nr. 76/2002 perioada 

de timp pentru care persoana a fost asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor 

pentru șomaj, precum și perioada de timp pentru care persoana a fost asigurată 
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facultativ prin încheierea unui contract de asigurare pentru șomaj și prin plata în 

temeiul acestui contract de asigurare a contribuției la bugetul asigurărilor pentru 

șomaj; 

 Pentru calculul stagiului de cotizare nu se ține cont de perioadele 

care au mai fost utilizate pentru stabilirea și acordarea anterioară a altei 

indemnizații de șomaj; 

De asemenea, la stabilirea perioadei de 24 de luni, nu se iau în calcul:  

- perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu, cu excepția 

perioadelor de incapacitate temporară de muncă ulterioare datei de 1 ianuarie 

2011, în care plata indemnizației se suportă de unitate, conform legii;  

- perioada de pensionare pentru invaliditate, dacă aceasta nu depășește 12 luni,  

- perioada cuprinsă între data suspendării raporturilor de muncă sau de 

serviciu şi data încetării motivului pentru care acestea au fost suspendate; 

- perioada cuprinsă între data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu şi 

data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de reintegrare în muncă, 

dacă această perioadă nu depășește 12 luni 

 Pentru persoanele încadrate cu contract individual de muncă cu 

timp parțial, stagiul de cotizare se stabilește proporțional cu timpul efectiv lucrat, 

prin cumularea stagiilor realizate în baza contractelor individuale de muncă cu 

timp parțial.   

Pentru persoanele încadrate cu contract de muncă temporară, stagiul de 

cotizare se stabilește în funcție de durata fiecărei misiuni, respectiv de timpul cât 

persoanele se află la dispoziția agentului de muncă temporară, între misiuni.  

b. nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate, venituri mai mici decât un ISR 

(500 lei); 

c. nu îndeplinesc condițiile pentru pensie pentru limită de vârstă sau nu au solicitat pensionarea 

anticipată, respectiv nu beneficiază de pensie de invaliditate; 

d. sunt înregistrați la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în a căror rază teritorială își au 

domiciliul sau, după caz, reședința, dacă au avut ultimul loc de muncă sau au realizat venituri în 

acea localitate. 

Pentru a putea beneficia de indemnizație de șomaj, persoanele asimilate trebuie să 

îndeplinească cumulativ aceleași condiții, cu excepția stagiului de cotizare. 
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B. Potrivit art. 17 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj 

și stimularea ocupării forței de muncă, în vederea stabilirii dreptului de indemnizație de șomaj, 

șomerii sunt persoanele cărora le-au încetat raporturile profesionale din motive neimputabile 

lor, respectiv se pot găsi într-una din următoarele situații: 

a) le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor; 

b) le-a încetat mandatul pentru care au fost numiți sau aleși, dacă anterior nu au fost încadrați în 

muncă sau dacă reluarea activității nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activității 

angajatorului; 

c) le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor; 

d) au încheiat contract de asigurare pentru șomaj și nu realizează venituri sau realizează, din 

activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de 

referință, în vigoare; 

e) au încetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate și, ulterior au redobândit 

capacitatea de muncă și nu au reușit să se încadreze în muncă; 

f) le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de 

suspendare a acestora potrivit legii; 

g) reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibilă la 

unitățile la care au fost încadrate în munca anterior, din cauza încetării definitive a activității, sau 

la unitățile care au preluat patrimoniul acestora. 

 

C. Nu au dreptul la indemnizație de șomaj: 

- persoanele care, la data solicitării, refuză un loc de muncă potrivit cu pregătirea și cu 

nivelul studiilor sau refuză servicii pentru stimularea ocupării forței de muncă sau de formare 

profesională oferite de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă (AOFM); 

- persoanele asimilate care la data solicitării urmează o formă de învățământ; 

- absolvenții facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care la data solicitării 

au promovat examenul de rezidențiat. 

 

  D. Durata de acordare a indemnizației de șomaj 

 Durata și cuantumul indemnizației de șomaj se determină în funcție de stagiul 

de cotizare în sensul de perioadă totală de activitate, pentru calculul căruia se ține cont de toată 

perioada în care persoana a prestat activitate profesională, indiferent dacă a mai fost folosită sau 

nu pentru stabilirea și plata altei indemnizații de șomaj.  
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 În cazul șomerilor: 

- pentru un stagiu de cotizare de minim un an se acordă indemnizație de șomaj pentru o 

durată de 6 luni, în cuantum de 75% din ISR (=375 lei în prezent).  

- în cazul în care stagiul de cotizare este de minim 3 ani se acordă o indemnizație de șomaj 

tot pentru o durată de 6 luni, în cuantum de 75% din ISR + 3% din media salariului brut 

pe ultimele 12 luni;  

- în cazul în care stagiul de cotizare este de minim 5 ani se acordă o indemnizație de șomaj 

pentru o durată de 9 luni, în cuantum de 75% din ISR + 5% din media salariului brut pe 

ultimele 12 luni; 

- dacă șomerul are un stagiu de cotizare de minim 10 ani, va beneficia de indemnizație de 

șomaj pentru o durată de 12 luni, reprezentând 75% din ISR, la care se adaugă 7% din 

media salariului brut pe ultimele 12 luni; 

- dacă șomerul are un stagiu de cotizare de 20 de ani, va beneficia de indemnizație tot 

pentru maxim 12 luni, reprezentând 75% din ISR, la care se adaugă 10 % din media 

salariului brut pe ultimele 12 luni. 

 Persoanele asimilate șomerilor au dreptul la o indemnizație de șomaj o 

singură dată, pentru fiecare formă de învățământ absolvită; durata perioadei de plată a 

indemnizației este de 6 luni și cuantumul este de 50% din ISR (250 lei). 

 Indemnizația de șomaj și dreptul la aceasta devin exigibile la data încetării 

raporturilor de muncă în sens larg, pentru motive neimputabile șomerului. Cererea trebuie 

depusă în termen de 10 zile de la încetarea raporturilor de muncă, caz în care indemnizația se 

plătește retroactiv de la această dată, dar nu mai târziu de 12 luni de la data încetării raporturilor 

de muncă, caz în care indemnizația de acordă de la data depunerii cererii. Termenul de maximum 

12 luni reprezintă, potrivit legii, un termen de decădere din drepturi. 

 E. Obligațiile beneficiarilor indemnizației de șomaj: 

a. să se prezinte lunar sau ori de câte ori sunt solicitați pentru a beneficia de sprijin în vederea 

ocupării forței de muncă; 

b. să comunice în termen de 3 zile orice schimbare a condițiilor care au condus la acordarea 

indemnizației de șomaj (să anunțe dacă au găsit un loc de muncă); aceeași obligație revine 
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angajatorilor care angajează șomeri și casei teritoriale de pensii, în măsura în care beneficiarul 

începe să primească pensie;  

c. să anunțe AOFM în termen de 24 de ore despre apariția stării de incapacitate temporară de 

muncă de la acel moment; 

d. să participe la serviciile pentru ocuparea forței de muncă și la cursurile de formare 

profesională; 

e. să își caute activ un loc de muncă. 

F. Încetarea/suspendarea plății indemnizației de șomaj are loc:  

1. la data când beneficiarul se angajează pentru o perioadă mai mare de 12 luni; dacă șomerul se 

angajează cu contract pe durată determinată încheiat pentru mai puțin de 12 luni, plata 

indemnizației se suspendă. 

2. la data de întâi a lunii următoare lunii în care șomerul realizează, din activităţi autorizate 

potrivit legii, venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare;  

3. la 90 de zile de la data emiterii autorizației de funcționare pentru a desfășura activităţi 

independente sau a certificatului de înmatriculare, conform legii, dacă beneficiarul sau șomerul 

realizează venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referință; 

4. la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă potrivit pregătirii 

profesionale și nivelul studiilor sale; 

5. la data refuzului nejustificat de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării sau de 

formare profesională ori de la data întreruperii acestora în mod imputabil. În măsura în care 

șomerul nu se prezintă lunar la AOFM pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă, 

plata indemnizației se suspendă; 

6. la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă, la data solicitării pensiei 

anticipate ori a pensiei anticipate parțiale; dacă perioada de pensionare pentru invaliditate 

depășește 12 luni sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibilă;  

7. la data începerii executării unei pedepse privative de libertate mai mare de 12 luni (dacă este 

mai mică de 12 luni, plata indemnizației se suspendă); 

8. la data plecării în străinătate a beneficiarului pentru o perioadă mai mare de 3 luni. Dacă e mai 

mică de 3 luni deplasarea, indemnizația se suspendă; 

Indemnizațiile de șomaj cuvenite în sistemul asigurărilor pentru șomaj din România pot fi 

menținute în plată pe perioada în care persoana se deplasează pe teritoriul unui alt stat membru al 

Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și pe teritoriul Elveției, pentru a căuta un loc 

de muncă în condițiile dispozițiilor referitoare la prestația de șomaj, prevăzute de reglementările 

Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaților, 

lucrătorilor independenți și membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Uniunii 

Europene sau, după caz, de reglementările europene privind coordonarea sistemelor de securitate 

socială, precum și ale măsurilor adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestor reglementări 

europene. 

9. la data admiterii într-o formă de învățământ în cazul persoanelor asimilate șomerilor; 
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10. la data promovării concursului național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi, în condițiile 

legii;  

11. la data decesului beneficiarului; 

12. la data de la care beneficiarul sau șomerul începe desfășurarea activității în funcții elective 

sau la data la care este numit în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, pe 

durata mandatului;  

13. la data angajării, conform legii, pe bază de contract, în situația soldaților şi gradaților 

voluntari;  

14. de la data la care beneficiarul sau șomerul desfășoară o activitate pentru o perioadă mai mare 

de 12 luni, în baza unui raport juridic în considerarea căruia se realizează venituri din drepturi de 

autor şi drepturi conexe şi/sau venituri din contracte/convenții încheiate potrivit Codului civil sau 

în temeiul Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților şi al senatorilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare sau al Legii nr. 53/1991 privind indemnizațiile şi celelalte 

drepturi ale senatorilor şi deputaților, precum şi salarizarea personalului din aparatul 

Parlamentului României. 

Se mai suspendă plata indemnizației și în cazul în care beneficiarului i se acordă 

indemnizație de concediu pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizație de concediu de 

maternitate sau indemnizație de concediu pentru creșterea copilului. Se suspendă, de asemenea, 

plata indemnizației pe perioada acordării plăților compensatorii, respectiv de la data pensionării 

pentru invaliditate. 

Repunerea în plată, după suspendarea plății indemnizației, se face de la data depunerii 

cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de un anumit termen, reglementat expres de art. 45 din 

Legea nr. 72/2006, în funcție de temeiul de suspendare.  

Beneficiarii de indemnizație de șomaj sunt asigurați în sistemul asigurărilor 

sociale de stat și în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și beneficiază de toate drepturile 

prevăzute de lege pentru asigurații acestor sisteme. Contribuția pentru asigurările sociale de stat 

se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj și se virează caselor de asigurări respective de 

către agențiile pentru ocuparea forței de muncă. Drepturile de asigurări sociale de stat ale 

beneficiarilor indemnizației de șomaj se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.  

Pe lângă compensarea parțială a veniturilor asiguratului, ca urmare a pierderii locului de 

muncă sau a veniturilor absolvenților instituțiilor de învățământ care nu s-au putut încadra în 

muncă, prin plata indemnizației de șomaj, Legea nr. 76/2002 prevede o serie de măsuri pentru 

prevenirea șomajului, analizate în continuare.  

3.2. Ajutorul acordat angajatorului pentru realizarea programelor de 

formare profesională 



97 
 

În scopul prevenirii șomajului şi consolidării locurilor de muncă prin creșterea şi 

diversificarea competențelor profesionale ale persoanelor încadrate în muncă, angajatorilor care 

organizează programe de formare profesională în baza planului anual de formare profesională 

pentru proprii angajați, derulate de furnizori de servicii de pregătire profesională, autorizați în 

condițiile legii, se acordă, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, o sumă reprezentând 50 % din 

cheltuielile cu serviciile de formare profesională organizate pentru cel mult 20 % din salariații 

săi. 

Acest beneficiu se poate acorda o singură dată pe an pentru un program de 

formare profesională. Angajatorul are obligația să mențină raporturile de muncă cel puțin un an 

de zile cu persoanele care au participat la programul de formare profesională. Angajatorii care nu 

respectă această obligație sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței 

de muncă subvenția acordată pentru fiecare persoană, plus dobânda de referință a Băncii 

Naționale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu şi nu mai 

pot obține acest beneficiu timp de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu 

ale persoanelor respective. 

3.3. Servicii de pre-concediere 

Aceste servicii sunt prestate de către AOFM în cazul în care angajatorul recurge la 

concedieri colective. De aceste servicii de preconcediere pot beneficia, la cerere, şi alte persoane 

amenințate de riscul de a deveni șomeri. 

Ele constau, în principal, următoarele activităţi:  

a) informarea privind prevederile legale referitoare la protecția șomerilor şi acordarea 

serviciilor de ocupare şi de formare profesională;  

b) plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local şi instruirea în modalități 

de căutare a unui loc de muncă;  

c) reorientarea profesională în cadrul unității sau prin cursuri de formare de scurtă durată;  

d) sondarea opiniei salariaților şi consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a 

șomajului.   

 3.4. Măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă 

Prin acestea se urmărește, în special, încadrarea în muncă a persoanelor cu risc de 

marginalizare socială și constau în esență în medierea muncii și în formarea profesională a 

persoanelor care caută un loc de muncă. 

Măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă vizează:  

a) creșterea șanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;  
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b) stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor şi crearea de noi locuri 

de muncă;  

c) promovarea participării pe piața muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială.  

Măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă se adresează atât persoanelor în 

căutarea unui loc de muncă, cât şi angajatorilor şi sunt realizate prin servicii specializate, 

furnizate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă ori de alți furnizori de servicii din sectorul 

public sau privat.  

Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează 

de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în principal, prin:  

a) informarea şi consilierea profesională;  

b) medierea muncii;  

c) formarea profesională;  

d) evaluarea şi certificarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele 

formale;  

e) consultanță şi asistență pentru începerea unei activităţi independente sau pentru 

inițierea unei afaceri;  

f) completarea veniturilor salariale ale angajaților;  

g) stimularea mobilității forței de muncă. 

Informarea şi consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii acordate în 

mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă, care au ca scop:  

a) furnizarea de informații privind piața muncii şi evoluția ocupațiilor;   

b) evaluarea şi autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale;   

c) dezvoltarea abilității şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, 

în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră;  

d) instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă şi de prezentare la 

interviuri în vederea ocupării. 

Medierea muncii este activitatea prin care se realizează punerea în legătură a 

angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de 

muncă sau de serviciu. Agențiile pentru ocuparea forței de muncă au obligația de a identifica 

locurile de muncă vacante la angajatori şi a le face cunoscute persoanelor în căutarea unui loc de 

muncă.   

Serviciile de mediere pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă se acordă gratuit 

de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă şi constau în: informații privind locurile de 

muncă vacante şi condițiile de ocupare a acestora prin publicarea, afișarea, organizarea de burse 

ale locurilor de muncă; mediere electronică având ca scop punerea automată în corespondență a 

cererilor şi ofertelor de locuri de muncă; preselecția candidaților corespunzător cerințelor 

locurilor de muncă oferite şi în concordanță cu pregătirea, aptitudinile, experiența şi cu interesele 

acestora. 
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 Pentru șomerii care beneficiază de indemnizații de șomaj, în condițiile 

prevăzute de prezenta lege, participarea la serviciile de mediere, la solicitarea agențiilor pentru 

ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrați, este obligatorie. 

 Persoanele aflat în căutarea unui loc de muncă pot participa la programe de 

formare profesională care să le asigure creșterea şi diversificarea competențelor profesionale în 

scopul asigurării mobilității şi reintegrării pe piața muncii. Programele de formare profesională 

asigură, conform legii, inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea şi specializarea 

persoanelor în căutarea unui loc de muncă.  

Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se face ținând-se 

seama de cerințele de moment şi de perspectivă ale pieței muncii şi în concordanță cu opțiunile şi 

aptitudinile individuale ale persoanelor respective. Formele prin care se realizează formarea 

profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă sunt: cursuri, stagii de practică şi 

specializare, precum şi alte forme, în condițiile legii. 

 Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, care beneficiază în mod gratuit 

de servicii de formare profesională, au următoarele drepturi:  

a) să beneficieze de pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului şi să susțină, 

gratuit, de cel mult două ori examenul de absolvire la finalizarea acestuia;  

b) să beneficieze de rechizite şi materiale de instruire şi să primească în folosință 

manuale;  

c) să beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protecție pe timpul instruirii practice;  

d) să beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, de abonament 

gratuit pe mijloacele de transport în comun sau, după caz, de decontarea cheltuielilor de 

transport, pentru cel mult 4 deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea 

de pregătire, precum şi de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pe traseul de la 

unitatea de cazare la unitatea de pregătire.  

e) să beneficieze de consultații medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării 

cursului. 

Persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire sau locuiesc la o distanță 

mai mare de 50 de km de aceasta, au dreptul pe perioada cât participă la pregătirea profesională 

să beneficieze de cazare şi de o sumă de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevăzut de 

reglementările în vigoare pentru salariații instituțiilor publice pe perioada delegării şi detașării în 

altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului. 

Persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj sunt obligate să participe la 

programele de formare profesională oferite şi organizate de agențiile pentru ocuparea forței de 

muncă, precum şi la examenul de absolvire a acestora. Ele pot beneficia de servicii de formare 
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profesională gratuite, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care se află în căutarea unui loc 

de muncă. 

 Consultanța şi asistența pentru începerea unei activităţi independente sau 

pentru inițierea unei afaceri se acordă, la cerere, persoanelor în căutarea unui loc de muncă, sub 

formă de servicii juridice, de marketing, financiare, metode şi tehnici eficiente de management şi 

alte servicii de consultanță. 

 3.5. Completarea veniturilor angajatorului 

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor se realizează prin:  

a) subvenționarea locurilor de muncă;  

b) acordarea de credite în condiții avantajoase în vederea creării de noi locuri de muncă;  

c) acordarea unor facilități. 

 1°Angajatorii care încadrează în muncă, cu contract individual de muncă pe 

durată nedeterminată:  

- absolvenți ai unor instituții de învățământ, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru 

fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 900 lei. 

- absolvenți din rândul persoanelor cu handicap, primesc lunar, pentru fiecare absolvent, pe o 

perioadă de 18 luni, o sumă în cuantum de 900 lei. 

Aceste drepturi se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat de absolvent, precum și 

pentru perioadele în care persoana se află în concediu de odihnă. Absolvenții pot fi încadrați în 

aceste condiții o singură dată pentru fiecare formă de învățământ, în termen de 12 luni de la data 

absolvirii studiilor. 

 Potrivit legii, prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege 

persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre 

instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori 

particular, autorizat sau acreditat.  
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 Angajatorii care respectă obligația de a menține raporturile de muncă sau de 

serviciu ale absolvenților încadrați cel puțin 18 luni de la data angajării, depășind acest termen, 

primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, pe o perioadă 

de cel mult 2 ani de la data îndeplinirii obligației, un ajutor financiar egal cu suma aferentă 

contribuției asiguratorii pentru muncă datorate de angajatori pentru aceste persoane și virate, 

conform legii. Ajutorul financiar se virează, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, 

angajatorilor care nu înregistrează debite provenind din neplata contribuțiilor sociale. 

 De asemenea, în perioada celor 18 luni, absolvenții pot urma o formă de 

pregătire profesională, organizată de către angajator, cheltuielile necesare în acest scop urmând a 

fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurărilor pentru șomaj. 

 2°. Angajatorii primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană 

angajată din următoarele categorii, o sumă în cuantum de 2250 lei, dacă încadrează în muncă, pe 

perioadă nedeterminată: 

- șomeri în vârstă de peste 45 de ani;  

- șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale; 

- șomeri de lungă durată  

- tineri NEET  

 Șomer de lungă durată, potrivit legii, este persoana care este șomer pe o 

perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani și pe 

o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la 

împlinirea vârstei de 25 de ani. 

- tineri NEET; 

 Tânăr NEET, potrivit legii, este persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani 

și până la împlinirea vârstei de 25 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă 

de învățământ și nu participă la activități de formare profesională. 
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- persoane cu handicap, în cazul în care angajatorii, în raport cu numărul de angajați, și-au 

îndeplinit obligația legală de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum și în cazul 

angajatorilor care nu au această obligație legală. 

Angajatorii beneficiari obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu ale 

persoanelor în cauză cel puțin 18 luni 

 3°. Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, șomeri care, în termen 

de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condițiile pentru a solicita pensia 

anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc 

condițiile de a solicita pensia anticipată parțială, beneficiază lunar, de la data angajării și până la 

data îndeplinirii condițiilor respective, de o sumă în cuantum de 2250 lei.  

4°. Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială și care 

beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, denumiți 

angajatori de inserție, beneficiază lunar, pentru fiecare persoană din această categorie, din 

bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării 

tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referință, în vigoare la data 

încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate (în prezent, maxim 4 x 

ISR = 2000 lei, față de salariul minim brut pe economie de 1900 lei), în situația în care:  

- încadrarea în muncă se realizează în baza unui contract individual de muncă pe perioadă 

determinată, până la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual 

de muncă pe perioadă nedeterminată; 

- locul de muncă pe care este încadrat tânărul este un loc de muncă vacant, care a fost 

comunicat agenției pentru ocuparea forței de muncă teritoriale.  

 Tânăr cu risc de marginalizare socială este, potrivit legii, persoana cu 

vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care este șomer, se înregistrează la agenția pentru 

ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, 

reședința și se încadrează în una dintre următoarele categorii: 

a) se află în sistemul de protecție a copilului sau provine din acest sistem; 

b) are dizabilități; 

c) nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreținerea; 

d) are copii în întreținere; 

e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate; 

f) este victimă a traficului de persoane.  

Dacă la data expirării perioadei pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate 

angajatorul de inserție menține raportul de muncă cu tânărul respectiv, va beneficia lunar, pentru 

această persoană (pe perioada menținerii raporturilor de muncă, dar nu mai mult de 2 ani), de o 

sumă în cuantum de 50% din indemnizația de șomaj cuvenită conform legii, pe care tânărul ar fi 

primit-o dacă raporturile de muncă ar fi încetat la acea dată din motive neimputabile persoanei. 
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 Acompaniamentul social personalizat, se realizează de către Agenția Națională 

pentru Ocuparea Forței de Muncă prin intermediul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă 

teritoriale, în baza unui contract de solidaritate, printr-un ansamblu de servicii care se acordă în 

mod gratuit tinerilor cu risc de marginalizare socială: informare și consiliere profesională; 

mediere a muncii; plasare în muncă la un angajator a cărui ofertă de loc de muncă a fost selectată 

ca fiind corespunzătoare pregătirii profesionale și altor condiții cuprinse în dosarul întocmit la 

înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă, în evidența agenției pentru ocuparea 

forței de muncă. 

 Contractul de solidaritate se încheie între agenția pentru ocuparea forței de muncă teritorială 

și tânăr pe o durată de 1 - 3 ani, dacă la data încheierii contractului tânărul nu a împlinit 26 de 

ani. 

 Nu beneficiază de aceste drepturi: 

a) angajatorii care au obligația, potrivit legii, de a încadra în muncă absolvenți ai 

instituțiilor de învățământ; 

b) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă cu absolvenții instituțiilor 

de învățământ, cu excepția situației în care pentru persoanele respective au beneficiat de 

stimulent financiar în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a 

elevilor și studenților, cu modificările ulterioare; 

c) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe 

persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alți angajatori, care au 

beneficiat de cel puțin una dintre cele două facilități menționate mai sus pentru persoanele în 

situația cărora raporturile de muncă au încetat prin demisie, în ultimii 2 ani; 

d) angajatorii care la data solicitării acordării măsurii de stimulare a ocupării forței de 

muncă se află în situația de insolvență, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, 

faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activitățile suspendate sau 

restricții asupra acestora. 

Angajatorii care încadrează absolvenți în aceste condiții sunt obligați să mențină 

raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puțin 18 luni, fiind obligați, în caz contrar, 

să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru 

fiecare absolvent pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului 

menționat, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării 

raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din următoarele motive: 

- prin acordul părților (art. 55 lit. b C. muncii),  

- ca urmare a constatării nulității absolute a contractului individual de muncă (art. 56 lit. d 

C. muncii); 

- ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcția ocupată de salariat a unei persoane 

concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii 

judecătorești de reintegrare (art. 56 lit. e C. muncii)  
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- ca urmare a concedierii pentru motive care țin de persoana salariatului, în cazul în care 

acesta nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat  (art. 61 lit. d C. muncii); 

- ca urmare a concedierii pentru motive care nu țin de persoana salariatului (art. 65 C. 

muncii).  

 În acest caz, angajatorii nu mai pot beneficia de o nouă subvenție din bugetul asigurărilor 

pentru șomaj pe o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu. 

 3.6. Completarea veniturilor angajaților 

1°. Beneficiarii indemnizației de șomaj care se încadrează în muncă cu timp normal de 

lucru (cu normă întreagă) și, ca urmare a angajării, le încetează plata indemnizației de șomaj, 
beneficiază de o sumă lunară reprezentând 30% din indemnizația de șomaj pe toată perioada în 

care ar fi avut dreptul la aceasta.  

Nu beneficiază de acest drept persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost 

în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani. 

2°. Absolvenții instituțiilor de învățământ şi absolvenții școlilor speciale, în vârstă de 

minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agențiile pentru 

ocuparea forței de muncă, și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 

luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o primă de inserție egală cu de 3 ori 

valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării (în prezent, 500 de lei). 

Prima de inserție se acordă în două tranșe: 50% la data angajării, 50% după expirarea perioadei 

de 12 luni de la angajare.  

Nu beneficiază de acest drept: 

- absolvenții care, la data absolvirii studiilor, aveau raporturi de muncă sau de serviciu; 

-  absolvenții care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de 

serviciu în ultimii 2 ani, cu excepția situației în care, pentru persoanele respective, acești 

angajatori au beneficiat de stimulent financiar în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea 

încadrării în muncă a elevilor și studenților; 

- absolvenții instituțiilor de învățământ față de care angajatorii au obligația, potrivit legii, 

de a-i încadra în muncă; 

- absolvenții care, în perioada cuprinsă între data absolvirii și data solicitării dreptului, au 

fost admiși într-unul dintre nivelurile de învățământ, conform prevederilor legale. 

3°. Șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, de cel puțin 30 de 

zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, dacă se angajează cu normă întreagă, pentru 

o perioadă mai mare de 3 luni, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1000 lei, 

neimpozabilă, cu condiția să nu se încadreze la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă 

sau de serviciu în ultimele 12 luni. Prima de activare nu se cumulează cu prima de inserție sau cu 

prima de instalare, dar se poate cumula cu prima de încadrare. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/188421
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Beneficiarii au obligația de a restitui integral prima de activare primită dacă 

raporturile de muncă încetează, într-o perioadă mai mică de 3 luni de la data încadrării în muncă: 

- prin acordul părților (art. 55 lit. b C. muncii),  

- ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data 

rămânerii definitive a hotărârii judecătorești (art. 56 lit. f C. muncii); 

- ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca măsură de 

siguranță ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești 

prin care s-a dispus interdicția (art. 56 lit. h C. muncii)  

- ca urmare a concedierii disciplinare (art. 61 lit. a C. muncii) 

- ca urmare a concedierii în caz de arest preventiv (art. 61 lit. b C. muncii); 

- ca urmare a demisiei salariatului (art. 81 C. muncii).  

- ca urmare a notificării scrise din perioada de probă, în situația în care încetarea este la 

inițiativa angajatului (art. 31 alin. 3 C. muncii). 

3.7. Stimularea mobilității forței de muncă  

 1°. Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, care au 

domiciliul sau reședința în una dintre zonele prevăzute în Planul național de mobilitate și care se 

încadrează în muncă, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de 

localitatea în care își au domiciliul sau reședința, pot beneficia timp de 12 luni de o primă de 

încadrare, neimpozabilă. Prima este de 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu 

numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul lor. 

Beneficiază de această primă persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru 

o perioadă de cel puțin 12 luni. 

Prima de încadrare se poate cumula cu prima de activare acordată ca măsură de 

completare a veniturilor salariaților. 

2°. Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se 

încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km 

față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă 

domiciliul ori își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia 

pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, destinată asigurării cheltuielilor pentru 

locuire în noul domiciliu sau noua reședință, și/sau pentru reîntregirea familiei.  

Prima de instalare se acordă persoanelor care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, 

pentru o perioadă de cel puțin 12 luni și fie au domiciliul sau reședința, fie își stabilesc noul 

domiciliu sau noua reședință în zonele prevăzute în Planul național de mobilitate, aprobat prin 

hotărâre a Guvernului. 

Prima de instalare se acordă și persoanelor de cetățenie română care și-au exercitat 

dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic 

European pe o perioadă de cel puțin 36 de luni, în situația întoarcerii la domiciliul de pe teritoriul 

României sau la un nou domiciliu ori reședință pe care îl sau o stabilesc pe teritoriul României, 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/128646#A31


106 
 

dacă se încadrează în muncă în localitatea de domiciliu/reședință sau în localitățile învecinate 

acesteia, iar localitatea respectivă se află în una dintre zonele prevăzute în Planul național de 

mobilitate. 

Prima de instalare se acordă în cuantum diferențiat, astfel: 

- 12.500 lei pentru persoana care îndeplinește condițiile pentru a beneficia de primă; 

- 15.500 lei pentru persoana care îndeplinește condițiile pentru plata primei, dacă este 

însoțită de membrii familiei în sensul Codului civil, iar în cazul familiei monoparentale, în 

situația în care este însoțită de copilul sau copiii aflați în întreținere. 

- 16.000 lei, dacă ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare (unul 

beneficiază de o primă de 12.500 lei, iar celălalt de o primă de instalare de 3.500 lei). 

 Prima de instalare se acordă în două tranșe: 50% din cuantumul stabilit, la data instalării; 

50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare. 

În cazul în care angajatorul sau autoritățile publice locale sau centrale asigură locuință de 

serviciu ori suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, 

prima de instalare se acordă astfel: 

- 3.500 lei pentru persoana care îndeplinește condițiile pentru a beneficia de primă; 

- 6.500 lei pentru persoana care îndeplinește condițiile pentru a beneficia de primă, însoțită 

de familie/copii; 

- 3.500 lei pentru fiecare soț, dacă ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei.  

Această primă de instalare se acordă într-o singură tranșă, la data instalării. 

Prima de încadrare și prima de instalare (denumite de lege) prime de mobilitate, 

nu se cumulează. De asemenea, prima de activare, acordată ca măsură de completare a 

veniturilor salariaților, nu se cumulează cu prima de instalare.  

3°. Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se 

încadrează în muncă, potrivit legii, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni, 

într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au 

domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc 

reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, beneficiază de o primă 

de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Această primă 

reprezintă 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau 

noua reședință, dar nu mai mult de 900 lei și se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de 

luni.  

Prima de relocare se acordă la cerere și nu se cumulează cu prima de activare, cu prima 

de încadrare sau cu prima de instalare. 
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Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate 

de către acestea sau împreună cu familiile acestora nu depășesc suma de 5.000 lei/lună.  

Dacă angajatorul sau autoritățile administrației publice locale sau centrale asigură locuință de 

serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei, din fonduri ale angajatorului sau fonduri 

publice, prima de relocare nu se acordă. 

Prin „cheltuieli pentru locuire” se înțelege cheltuielile necesare 

pentru plata chiriei și a utilităților în noul domiciliu sau noua reședință. 

Nu beneficiază de primele de mobilitate sau de prima de relocare:  

a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de relocare, de încadrare sau de o primă 

de instalare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate sau primei de 

relocare;  

b) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de 

serviciu în ultimii 2 ani;  

c) persoanele care se încadrează la angajatori unde calitatea de administrator/asociat este 

deținută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de 

administrator/asociat și la alți angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de 

serviciu în ultimii 2 ani; 

d) absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la 

data solicitării dreptului, au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi în 

condițiile legii;  

e) absolvenții instituțiilor de învățământ față de care angajatorii au obligația, potrivit 

legii, de a-i încadra în muncă; 

f) persoanele al/a căror soț/soție a beneficiat de prima de relocare în ultimele 36 de luni 

premergătoare solicitării primei de mobilitate; 

g) persoanele care dețin în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care se 

încadrează în muncă sau în localitățile învecinate acesteia, precum și persoanele al căror soț, a 

căror soție, ai căror copii aflați în întreținere sau orice altă persoană care împreună cu acestea 

constituie o familie în sensul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, după caz, dețin 

în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care se încadrează în muncă sau în 

localitățile învecinate acesteia, în cazul primei de încadrare, respectiv în localitatea în care 

persoana își schimbă domiciliul sau își stabilește reședința sau în localitățile învecinate acesteia, 

ca urmare a încadrării în muncă, în cazul primei de instalare; 
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h) persoanele cărora angajatorul sau autoritățile administrației publice locale sau centrale 

le asigură transportul sau le suportă cheltuielile aferente acestuia, în cazul primei de încadrare, 

respectiv le asigură locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri 

ale angajatorului sau fonduri publice, în cazul primei de instalare. 

Angajații au obligația de a restitui integral sumele primite ca primă de încadrare 

sau ca primă de instalare în situația în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează, într-o 

perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă:  

- prin acordul părților,  

- prin demisie,  

- ca urmare a concedierii disciplinare a salariatului, respectiv a concedierii salariatului arestat 

preventiv, 

- în cazul încetării de drept a contractului individual de muncă ca urmare a condamnării la 

executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii 

judecătorești de condamnare,  

- în cazul încetării de drept a contractului individual de muncă ca urmare a interzicerii 

exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca măsură de siguranță ori pedeapsă complementară, 

de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus interdicția  

- ca urmare a notificării scrise din perioada de probă, în situația în care încetarea este la 

inițiativa angajatului (art. 31 alin. 3 C. muncii). 

În plus, angajații au obligația de a restitui integral suma primită ca primă de relocare în 

situația în care revin la vechiul domiciliu sau vechea reședință, într-o perioadă de 12 luni de la 

angajare. 

 

 

 

 

4. Evaluare 
 

 

1. Pot beneficia de prestațiile din cadrul sistemului de asigurări pentru șomaj: 

a) pensionarii pentru limită de vârstă; 

b) minorii în vârstă de 15 ani care au abandonat școala; 

c) persoanele afectate de o inaptitudine fizică permanentă, care atrage incapacitatea de muncă.  

2. Absolvenții instituțiilor de învățământ: 

a) beneficiază de indemnizație de șomaj, dacă au cel puțin 16 ani și timp de 60 de zile nu au 

reușit să încheie un contract individual de muncă potrivit pregătirii lor profesionale; 

b) pot beneficia de măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă; 

c) pot beneficia de măsuri de completare a veniturilor salariaților.  

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/128646#A31
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3. Încetarea plății indemnizației de șomaj are loc: 

a) la data refuzului nejustificat al beneficiarului de a se încadra într-un loc de muncă potrivit 

pregătirii profesionale și nivelul studiilor sale; 

b) la data refuzului nejustificat de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării sau de 

formare profesională ori de la data întreruperii acestora în mod imputabil; 

c) la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă.  

4. Potrivit legii asigurărilor pentru șomaj, „tânăr NEET” este persoana cu vârsta cuprinsă între 

16 și 25 de ani, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții;  

a) nu are loc de muncă; 

b) nu urmează o formă de învățământ; 

c) nu participă la activități de formare profesională.  

5. Ca regulă, nu pot beneficia de măsurile de prevenire a șomajului (în special de măsurile de  

completare a veniturilor angajatorilor sau ale salariaților):  

a) angajatorii care au obligația, potrivit legii, de a încadra în muncă absolvenți ai instituțiilor de 

învățământ; 

b) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de 

serviciu în ultimii 2 ani; 

c) absolvenții instituțiilor de învățământ. 

6. Prima de instalare se acordă: 

a) oricărei persoane care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o 

distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința; 

b) persoanelor care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 

50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și fie au domiciliul sau reședința, 

fie își stabilesc noul domiciliu sau noua reședință în zonele prevăzute în Planul național de 

mobilitate, aprobat prin hotărâre a Guvernului; 

c) absolvenților licențiați ai facultăților de medicină care, la data solicitării dreptului, au 

promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi în condițiile legii. 

 

 

TEMĂ PENTRU REFERAT 

Analizați situația tinerilor pe piața forței de muncă, din perspectiva șomajului și măsurile de 

stimulare a ocupării forței de muncă destinate acestora.  
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Disciplină:  

Dreptul securității sociale 

Capitolul 6:  

SISTEMUL ASIGURĂRILOR PENTRU 

PENSII  

(540’ teorie, 300’ practică) 

 
(http://www.cofc.com.au) 

I. Cuprinsul secvenței 

          1. Sistemul public de pensii 
              1.1. Principii 

               1.2. Categorii de persoane asigurate 

  1.3. Cotele de contribuții de asigurări sociale 

  1.4. Stagiul de cotizare 

               1.5. Categoriile de prestații acordate în sistemul de pensii 

                      1.5.1. Ajutorul de deces 

                      1.5.2. Pensia pentru limită de vârstă 

                      1.5.3. Pensia anticipată 

                      1.5.4. Pensia anticipată parțială 

                      1.5.5. Pensia de invaliditate 

                      1.5.6. Pensia de urmaș 

          2. Sistemul de Pensii Administrate Privat 

          3. Sistemul Pensiilor Facultative 

          4. Evaluare 

II. Obiectivele secvenței 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare veți fi capabili să: 

 precizați persoanele asigurate în sistemul de asigurări de pensii; 

 distingeți între pensia pentru limită de vârstă și pensia anticipată, respectiv între acestea și 

pensia anticipată parțială; 

 precizați principalele reguli de acordare pensiilor; 

 calculați cuantumul pensiei. 

III. Cuvinte cheie 

Pensie pentru limită de vârstă, vârsta standard de pensionare, stagiul minim de cotizare, 

stagiul complet de cotizare, pensie anticipată, pensie anticipată parțială, pensia de invaliditate, 

pensia de urmaș 
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În prezent, în România, funcționează trei sisteme de asigurare pentru pensie, 

identificate în mod curent ca „3 piloni”: 

Pilonul I este reprezentat de Sistemul Public de Pensii, care este obligatoriu; este reglementat 

prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 

Pilonul II este reprezentat de Sistemul de Pensii Administrate Privat; este reglementat prin 

Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. 

Pilonul III este Sistemul Pensiilor Facultative; este reglementat prin Legea nr. 204/2006 

privind pensiile facultative. 

 

1. Sistemul public de pensii (Pilonul I) 

Sistemul de pensii publice presupune asigurarea obligatorie, fondurile colectate fiind 

administrate de Casa Națională de Pensii Publice, instituție publică. Acest sistem funcționează pe 

baza principiului repartiției, în sensul că toate fondurile colectate prin plata contribuțiilor se 

redistribuie pentru plata pensiilor.  

1.1. Principii: 

Sistemul public de pensii se organizează și funcționează având ca principii:  

a. principiul unicității, potrivit căruia statul organizează și garantează sistemul public de 

pensii bazat pe aceleași norme de drept, pentru toți participanții la sistem. Asigurații pot 

beneficia de o singură pensie din sistemul public de pensii; 

b. principiul obligativității, potrivit căruia persoanele fizice și juridice au, conform legii, 

obligația de a participa la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale exercitându-se 

corelativ cu îndeplinirea obligațiilor;  

c. principiul contributivității, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe 

baza contribuțiilor datorate de persoanele fizice și juridice participante la sistemul public de 

pensii, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuțiilor de asigurări sociale 

plătite.  

d. principiul egalității, prin care se asigură tuturor participanților la sistemul public de pensii 

un tratament nediscriminatoriu, între persoane aflate în aceeași situație juridică, în ceea ce 

privește drepturile și obligațiile prevăzute de lege;  

e. principiul repartiției, pe baza căruia fondurile de asigurări sociale se redistribuie pentru 

plata obligațiilor ce revin sistemului public de pensii, conform legii;  

f. principiul solidarității sociale, conform căruia participanții la sistemul public de pensii își 

asumă reciproc obligații și beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea 

riscurilor asigurate prevăzute de lege; 

g. principiul imprescriptibilității, potrivit căruia dreptul la pensie nu se prescrie;  
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h. principiul incesibilității, potrivit căruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parțial. 

1.2. Categorii de persoane asigurate 

În sistemul public de pensii, persoanele asigurate sunt doar persoanele fizice cu 

domiciliul sau reședința în România, indiferent dacă sunt cetățeni români, apatrizi sau străini. 

Persoane asigurate obligatoriu (prin efectul legii): 

I. a) persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă; 

b) funcționarii publici; 

c) alte persoane care realizează venituri asimilate salariilor pentru care se datorează contribuție 

de asigurări sociale, potrivit prevederilor Codului fiscal.  

II. persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul 

autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii 

cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești; 

III. șomerii (persoanele care beneficiază de drepturi bănești lunare, ce se asigură din bugetul 

asigurărilor pentru șomaj, în condițiile legii); 

IV. persoanele care realizează venituri din activități independente și/sau din drepturi de 

proprietate intelectuală, pentru care se datorează contribuție de asigurări sociale, conform 

Codului fiscal. 

Persoane asigurate facultativ 

Se poate asigura facultativ orice persoană, în baza unui contract de asigurare socială, în 

vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și, după caz, în vederea completării venitului 

asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensii. 

Asigurații au obligația să plătească contribuții de asigurări sociale și au dreptul să 

beneficieze de prestații de asigurări sociale.  

Astfel, potrivit legii, are calitatea de asigurat persoana fizică pentru care 

angajatorul/entitatea asimilată angajatorului este obligat/ă să rețină și să plătească contribuția de 

asigurări sociale, persoana fizică care realizează venituri din activități independente sau drepturi 

de proprietate intelectuală și care, pe baza declarației individuale de asigurare, datorează 

contribuția de asigurări sociale, potrivit prevederilor Codului fiscal, precum și persoana fizică ce 

achită contribuția de asigurări sociale pe baza contractului de asigurare socială. 
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În sistemul public de pensii sunt contribuabili, după caz:  

a. asigurații;  

b. angajatorii;  

Contribuabilii/plătitorii de venit la sistemul public de pensii datorează, după caz, contribuția 

de asigurări sociale pentru următoarele categorii de venituri realizate din România și din afara 

României, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și 

a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există 

obligația declarării în România: 

a) venituri din salarii sau asimilate salariilor;  

b) venituri din activități independente;  

c) indemnizații de șomaj; 

d) indemnizații de asigurări sociale de sănătate. 

Conform Codului fiscal, pentru aceste venituri se datorează contribuții de asigurări sociale și 

în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice scutite de la plata impozitului pe venit 

în următoarele situații: 

1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din: 

a) activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere; 

b) salarii și asimilate salariilor; 

c) pensii; 

d) activități agricole, silvicultură și piscicultură, realizate în mod individual și/sau într-o 

formă de asociere fără personalitate juridică 

2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, ca urmare a 

desfășurării activității de creare de programe pentru calculator; 

3. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, 

ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare și inovare, definită conform 

Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările 

ulterioare. Aceste persoane sunt scutite de la plata impozitului pe venit în următoarele condiții: 

a) scutirea se acordă pentru toate persoanele care sunt incluse în echipa unui proiect de 

cercetare-dezvoltare și inovare; 

b) scutirea se acordă în limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-

dezvoltare și inovare, evidențiate distinct în bugetul proiectului; 

c) statul de plată aferent veniturilor din salarii și asimilate salariilor, obținute de fiecare 

angajat din activitățile desfășurate în proiectul de cercetare-dezvoltare și inovare, se întocmește 

separat pentru fiecare proiect. 

4. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, ca urmare a 

desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, 

cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al 

Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, în cursul unui an. 
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Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au 

obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum și persoanele care au 

calitatea de pensionari nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile din 

activități independente.  

Se exceptează de la plata contribuțiilor de asigurări sociale următoarele venituri: 

a) prestațiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, potrivit legii; 

b) veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de către persoanele fizice asigurate în 

sisteme proprii de asigurări sociale, din activități pentru care există obligația asigurării în aceste 

sisteme potrivit legii; 

c) veniturile acordate, potrivit legii, personalului militar în activitate, polițiștilor și 

funcționarilor publici cu statut special care își desfășoară activitatea în instituțiile din sectorul de 

apărare, ordine publică și securitate națională, pentru care se datorează contribuție individuală la 

bugetul de stat potrivit Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. 

d) ajutoarele/sumele acordate potrivit legii, în cazul decesului personalului din cadrul 

instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională, decedat ca urmare a 

participării la acțiuni militare, și indemnizațiile lunare de invaliditate acordate personalului ca 

urmare a participării la acțiuni militare. 

 

1.3. Cotele de contribuții de asigurări sociale 

Cotele de contribuții de asigurări sociale sunt diferențiate în funcție de condițiile de 

muncă normale, deosebite, speciale și alte condiții de muncă. 

Începând din 1 ianuarie 2018 se plătesc următoarele contribuții de asigurări 

sociale: 

 contribuția la pensii pentru condiții normale de muncă, în cotă de 25% - suportată de 

salariat;  

 dacă este vorba de condiții deosebite de muncă, angajatorul va avea în sarcină o cotă 

suplimentară de 4% (29% în total, salariat + angajator); 

 dacă este vorba de condiții speciale de muncă, angajatorul va avea în sarcină o cotă 

suplimentară de 8% (33% în total, salariat + angajator);  

 în cota de contribuție individuală de asigurări sociale este inclusă și cota de contribuție 

aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind 

fondurile de pensii administrate privat (pilonul II de pensii), care din ianuarie 2018 este 

doar de 3,75% din contribuția la pensie plătită de salariat din venitul său (conform OUG 

nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative). 
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Condițiile deosebite sunt definite de lege ca fiind acele locuri de muncă în care 

salariatul este expus la factori de risc profesional pe toată durata timpului de lucru, ceea ce poate 

conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu 

consecințe asupra securității și sănătății în muncă a asiguraților. Încadrarea locurilor de muncă în 

această categorie se face pe baza unei proceduri stabilite periodic prin hotărâre de guvern.  

Condițiile speciale de muncă sunt cele în care expunerea la factori de risc profesional are loc 

pentru cel puțin 50% din timpul de lucru, ceea ce poate conduce în timp la îmbolnăviri 

profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecințe grave asupra securității și 

sănătății în muncă a asiguraților. Legea 263/2010 enumeră o serie de locuri de muncă cu condiții 

speciale (de ex: în unitățile miniere, pentru cei care lucrează în subteran; pentru cei care 

desfășoară activități de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime 

nucleare, în zona I și II de expunere la radiații; pentru personalul navigant din aviația civilă; 

pentru anumite activități artistice, la care se adaugă activitățile prevăzute în anexa 2 la lege care 

se desfășoară în unitățile prevăzute la anexa 3 la lege). 

Calculul contribuției de asigurări sociale datorate se realizează prin aplicarea 

cotei de 25 % asupra bazelor lunare de calcul reprezentate de veniturile din salarii sau asimilate 

salariilor prevăzute de Codul fiscal 

Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din 

salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau 

cu timp parțial nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale calculate prin 

aplicarea cotei de 25% asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care 

se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună 

în care contractul a fost activ. Această prevedere nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în 

una dintre următoarele situații: 

a) sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare; 

b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 de ani; 

c) sunt persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște 

posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi; 

d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția 

pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor 

legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul 

public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului 

public de pensii; 

e) realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două 

sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă 

acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară. 

În cazul în care contribuția de asigurări sociale astfel calculată este mai mică decât 

contribuția de asigurări sociale reprezentând 25% asupra salariului de bază minim brut pe țară în 

vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, diferența se plătește de 

către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit. 
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În cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente sau din drepturi de 

proprietate intelectuală pentru care există obligația depunerii declarației individuale de asigurare, 

aceasta reprezintă declarația fiscală prin care se realizează declararea veniturilor care reprezintă 

baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și pe baza căreia se stabilește, în sistemul public 

de pensii, stagiul de cotizare și punctajul lunar, anual și mediu anual.  

 

1.4. Stagiul de cotizare 

 Stagiul de cotizare reprezintă perioada de timp pentru care s-au datorat 

contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum și cea pentru care asigurații 

cu contract de asigurare socială au datorat și plătit contribuții de asigurări sociale la sistemul 

public de pensii. La stabilirea drepturilor de asigurări sociale se iau în considerare stagiile de 

cotizare realizate în sistemul public de pensii din România, precum și perioadele de asigurare 

realizate sau recunoscute ca atare în alte țări, în condițiile reglementate prin instrumente juridice 

cu caracter internațional la care România este parte și/sau regulamente comunitare.  

Stagiul minim de cotizare reprezintă perioada minimă de timp prevăzută de lege în care 

asigurații au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie, la împlinirea vârstei 

standard de pensionare. 

Stagiul complet de cotizare reprezintă perioada de timp prevăzută de lege în care asigurații au 

realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensie 

anticipată sau pensie anticipată parțială. 

Legea prevede și anumite situații denumite perioade asimilate, în care nu s-au 

plătit contribuții, dar care se iau în considerare pentru determinarea stagiului de cotizare în 

sistemul public de pensii: 

- perioada în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate; 

- perioada în care asiguratul a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, pe 

durata normală a acestora, cu condiția absolvirii cu diplomă; 

- perioada în care asiguratul a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar 

cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;  

- perioada în care persoana a beneficiat de concediu pentru incapacitate temporară de 

muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale;  

- perioada în care a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru 

creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani. 

Aceste persoane beneficiază de perioadele asimilate dacă în aceste perioade nu au 

realizat stagii de cotizare în condițiile legii. Asigurații care au absolvit mai multe instituții 
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de învățământ superior beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure 

perioade de studii, la alegere.  

1.5. Categoriile de prestații acordate în sistemul de pensii: 

Pe lângă pensii, în sistemul public de pensii se acordă și alte categorii de 

prestații, cea mai importantă fiind ajutorul de deces. 

1.5.1. Ajutorul de deces 

Se acordă în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de 

familie al acestora. 

→ În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor o singură 

persoană, care face, prin orice mijloc de probă, dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de 

deces (poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa 

acestora, oricare persoană care face această dovadă). Cuantumul ajutorului de deces se stabilește 

anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și nu poate fi mai mic decât valoarea 

câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

Ajutorul de deces se acordă în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare, pe baza actelor 

justificative. 

→ În cazul în care decedează un membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, 

care nu este la rândul său asigurat sau pensionar, ajutorul de deces este de jumătate din cel care 

ar fi acordat în cazul decesului asiguratului sau al pensonarului. 

 Membru de familie: soțul, copiii (copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în 

plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani 

sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, 

precum și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de 

muncă înaintea vârstelor menționate); părinții și bunicii oricăruia dintre soți. 

Ajutorul de deces se plătește în termen de 3 zile lucrătoare de la cerere și se 

suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat. Acordarea ajutorului de deces nu este 

condiționată de realizarea unui anumit stagiu de cotizare. Ajutorul de deces se plătește de 

instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul decesului șomerului, 
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respectiv al unui membru de familie al acestuia sau de casa teritorială de pensii, în cazul 

decesului pensionarului sau al asiguratului, respectiv al unui membru de familie al acestuia. 

Pensiile – reprezentând drepturi bănești acordate asiguraților după o anumită 

perioadă de activitate și la împlinirea vârstei prevăzută de lege sau în cazul pierderii capacității 

de muncă ori pensii acordate urmașilor asiguraților. Pensiile reprezintă cea mai importantă 

prestație socială acordată în cadrul sistemului public de pensii. 

La momentul actual, legea reglementează 5 categorii de pensii: 

a. pensia pentru limită de vârstă; 

b. pensia anticipată; 

c. pensia anticipată parțială; 

d. pensia de invaliditate; 

e. pensia de urmaș. 

În sistemul public de pensii o persoană poate beneficia de o singură 

categorie de pensie dintre cele menționate. 

→ Persoanele care îndeplinesc condițiile pentru obținerea mai multor categorii de pensii 

dintre cele enumerate optează pentru obținerea uneia dintre acestea.  

→ Persoanele care îndeplinesc condițiile pentru obținerea mai multor pensii de serviciu 

sau indemnizație pentru limită de vârstă, reglementate de legi cu caracter special, optează pentru 

obținerea uneia dintre acestea. Această regulă nu se aplică în situația în care persoana 

îndeplinește atât condițiile pentru acordarea unei pensii de serviciu, reglementate de legi cu 

caracter special, cât și cele pentru acordarea unei pensii dintr-un sistem propriu de asigurări 

sociale neintegrat sistemului public de pensii. 

Stagiul minim de cotizare la momentul actual este de 15 ani, atât pentru femei, cât și 

pentru bărbați. Stagiul complet de cotizare care este folosit pentru calcularea pensiei pentru 

limită de vârstă este de 35 de ani, cu precizarea că, pentru femei, acest stagiu se va atinge în 

ianuarie 2030. Prin Legea nr. 263/2010 – datorită unei dorințe de uniformizare la nivelul UE,  s-a 

mărit vârsta de pensionare pentru femei la 63 de ani (înainte era 60). La bărbați a rămas vârsta de 

pensionare la 65 de ani (începând din ianuarie 2015). 

Stagiul minim de cotizare și vârsta standard de pensionare reprezintă condiții 

reglementate de lege, necesare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă. Stagiul 

complet de cotizare este utilizat pentru calcularea acesteia. De asemenea, stagiul complet de 

cotizare și vârsta standard de pensionare sunt necesare pentru a putea beneficia de pensie 

anticipată.  

Datorită riscului specific pe care îl acoperă, pensia de invaliditate și pensia de urmaș 

presupun reguli de acordare diferite.  
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Ca regulă generală, perioadele asimilate stagiului de cotizare nu se iau în calcul pentru 

obținerea pensiei anticipate sau a pensiei anticipate parțiale. De asemenea, nu se iau în calcul în 

cazul în care persoana a realizat venituri profesionale în acel interval. Beneficiază de stagiu de 

cotizare suplimentar  persoanele care au lucrat în grupa 1 sau a doua de muncă sau după 1 aprilie 

2001 în condiții deosebite și condiții speciale de muncă (3 luni pentru fiecare an lucrat în condiții 

deosebite de muncă; 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiții speciale de muncă). 

 

1.5.2. Pensia pentru limită de vârstă 

Se acordă celor care îndeplinesc cumulativ, la data pensionării, condițiile 

privind vârsta standard de pensionare (care, ca regulă, este de 65 de ani pentru bărbați și 63 

pentru femei, dar în cazul acestora se determină în concret în funcție de data nașterii, conform 

anexei 5 a Legii nr. 263/2010) și stagiul minim de cotizare, care este de 15 ani.  

 

a) STAGIUL DE COTIZARE 

Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, pentru femei și pentru bărbați. În cazul în care 

persoana solicitantă nu îndeplinește această condiție, nu poate beneficia de pensie pentru limită 

de vârstă sau de indemnizația socială pentru pensionari (pensia socială minimă).   

Stagiul complet de cotizare este utilizat pentru calculul pensiei fiind, în principiu, de 35 de 

ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați (dar, pentru femei, se determină în concret în funcție 

de data nașterii, conform anexei 5 la lege, stagiul complet de 35 de ani urmând a fi atins în 

ianuarie 2030).  

 

b) VÂRSTA STANDARD DE PENSIONARE 

Vârsta standard de pensionare - vârsta stabilită de lege, pentru bărbați și femei, la care 

aceștia pot obține pensie pentru limită de vârstă, în condițiile legii, precum și vârsta din care se 

operează reducerile prevăzute de lege. 

Prin Legea nr. 263/2010 – datorită unei dorințe de uniformizare la nivelul UE, s-a mărit 

vârsta de pensionare pentru femei la 63 de ani (înainte era 60, vârsta standard de pensionare de 

63 de ani urmând a fi atinsă în 2030).  

În cazul bărbaților, începând din ianuarie 2015, vârsta de pensionare este de 65 de ani. 

 De exemplu, în noiembrie 2018: 

- vârsta standard de pensionare pentru bărbați este de 65 de ani, stagiul minim de cotizare 
este de 15 ani, iar stagiul complet de cotizare este de 35 de ani; 

- vârsta standard de pensionare pentru femei, conform Anexei 5, este de 60 de ani și  
- 11 luni (se pot pensiona femeile născute după luna decembrie 1957), stagiul minim de 

cotizare este de 15 ani, iar stagiul complet de cotizare este de 30 de ani și 11 luni. Pentru 
femei, conform Anexei 5. vârsta standard de pensionare de 63 de ani și stagiul complet de 
cotizare de 35 de ani vor fi atinse doar in ianuarie 2030.  
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Jurisprudența europeană în materia diferențelor de vârstă standard de 

pensionare între femei și bărbați 

CEDO (Stec și alții): - ține de marja de apreciere a statelor membre; în majoritatea statelor există 

deja acte normative care tind la unificare vârstei de pensionare între femei și bărbați, dar este un proces de 

durată. Această diferență de tratament este justificată de nevoia de compensare a inegalităților care au 

afectat în special femeile, astfel încât reglementarea unei vârste diferite de pensionare nu reprezintă un 

tratament discriminatoriu nejustificat al bărbaților. 

CJUE a avut o jurisprudență evolutivă în acest domeniu: 

- cauza Marshall din 1986 – deși în mod normal în directivele privind asigurarea egalității pe 

criteriul sexului, vârsta de pensionare este lăsată la aprecierea statelor membre, concedierea unei femei 

pentru simplul motiv că a atins vârsta de pensionare reprezintă o discriminare întemeiată pe criteriul 

sexului. 

- cauza Rosenbladt (2009) – încetarea automată sau de drept a CIM pe motivul împlinirii 

condițiilor pentru pensionare nu este neapărat discriminatorie. 

- Comisia c. Greciei (martie 2009) – reglementarea diferită a vârstei standard de pensionare și a 

stagiului minim de cotizare în funcție de sexul persoanei este incompatibilă cu dreptul comunitar. 

 

 Jurisprudența Curții Constituționale a României în materia diferențelor de 

vârstă standard de pensionare între femei și bărbați 

Decizia Curții Constituționale a României nr. 387/2018 referitoare la excepția de 

neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice și ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 – 

Codul muncii. 

Curtea a apreciat că încetarea raportului de muncă al femeii la o vârstă mai redusă decât a 

bărbatului poate și trebuie să rămână o opțiune a acesteia, în contextul social actual. 

Transformarea acestui beneficiu legal într-o consecință asupra încetării contractului individual de 

muncă ce decurge ope legis dobândește valențe neconstituționale, în măsura în care ignoră voința 

femeii de a fi supusă unui tratament egal cu cel aplicabil bărbaților. Astfel, dispozițiile art. 56 

alin. (1) lit. c)  teza întâi din Legea nr. 53/2003 sunt constituționale numai în măsura în care, la 

împlinirea vârstei legale de pensionare, dau dreptul femeii să opteze fie pentru deschiderea 

dreptului la pensie și încetarea contractului individual de muncă în curs, fie pentru continuarea 

acestui contract, până la împlinirea vârstei legale de pensionare prevăzute pentru bărbați, la acea 

dată. Astfel, această dispoziție este constituțională doar în măsura în care sintagma „condiții de 

vârstă standard” nu exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea executării contractului 

individual de muncă, în condiții identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 

de ani. 

 

Reducerea vârstei de pensionare 

https://lege5.ro/Gratuit/gi4dsmrugm2q/decizia-nr-387-2018-referitoare-la-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-53-alin-1-teza-intai-din-legea-nr-263-2010-privind-sistemul-unitar-de-pensii-publice-si-ale-art-56-alin-1-lit-c
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dsmrugm2q/decizia-nr-387-2018-referitoare-la-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-53-alin-1-teza-intai-din-legea-nr-263-2010-privind-sistemul-unitar-de-pensii-publice-si-ale-art-56-alin-1-lit-c
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dsmrugm2q/decizia-nr-387-2018-referitoare-la-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-53-alin-1-teza-intai-din-legea-nr-263-2010-privind-sistemul-unitar-de-pensii-publice-si-ale-art-56-alin-1-lit-c
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dsmrugm2q/decizia-nr-387-2018-referitoare-la-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-53-alin-1-teza-intai-din-legea-nr-263-2010-privind-sistemul-unitar-de-pensii-publice-si-ale-art-56-alin-1-lit-c
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Pot beneficia de reducerea vârstelor standard de pensionare cei care au 

realizat stagiul complet de cotizare și au exercitat activități în condiții de muncă deosebite, 

speciale sau în grupa I sau a II-a de muncă (conform legislației anterioare datei de 1 aprilie 

2001), respectiv în condiții de handicap preexistent momentului dobândirii calității de asigurat. 

Aceste persoane au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, dacă au realizat stagiul complet 

de cotizare, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează: 

 a. conform tabelului nr. 1 prevăzut la art. 55 din Legea nr. 263/2010, în 

situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiții deosebite de muncă (reducerea 

vârstei de pensionare se realizează cu un an pentru primii șase ani de stagiu de cotizare realizat în 

condiții deosebite, la care se adaugă o reducere de câte 6 luni pentru fiecare 2 ani de stagiu de 

cotizare realizat în condiții deosebite).  

Tabelul nr. 1 

Stagiul de cotizare 
realizat in condiții 

deosebite 
(ani împliniți) 

Reducerea vârstei standard de pensionare cu: 

Ani Luni 

6 1 - 

8 1 6 

10 2 - 

12 2 6 

14 3 - 

16 3 6 

18 4 - 

20 4 6 

22 5 - 

24 5 6 

26 6 - 

28 6 6 

30 7 - 

32 7 6 

35 8 - 

b. conform tabelului nr. 2 prevăzut la art. 55 din Legea nr. 263/2010, în situația persoanelor 

care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 

aprilie 2001, precum și în situația celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă 

încadrate în condiții speciale de muncă (ca regulă, se aplică o reducere de câte 6 luni pentru 

fiecare an de stagiu de cotizare realizat asemenea condiții).  

Tabelul nr. 2 

Stagiul de cotizare 
realizat in conditii 

Reducerea varstei standard de pensionare cu: 

Ani Luni 
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speciale 
(ani impliniti) 

2 1 - 

3 1 6 

4 2 - 

5 2 6 

6 3 - 

7 3 6 

8 4 - 

9 4 6 

10 5 - 

11 5 6 

12 6 - 

13 6 6 

14 7 - 

15 7 6 

16 8 - 

17 8 6 

18 9 - 

19 9 6 

20 10 - 

21 10 6 

22 11 - 

23 11 6 

24 de ani și peste 12 - 

c. cu câte 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în străinătate, după 

data de 23 august 1944, și/sau de prizonierat; 

d. pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani în unitățile 

miniere, pentru personalul care își desfășoară activitatea în subteran cel puțin 50% din timpul 

normal de muncă, reducerea vârstei standard de pensionare este de 20 de ani. Vârsta standard de 

pensionare astfel redusă nu poate fi mai mică de 45 de ani, iar stagiul complet de cotizare este de 

20 de ani;  

e. pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani în condiții 

speciale în activitatea artistică desfășurată  în profesiile prevăzute în anexa nr. 4 la lege (1. 

Balerin, 2. Dansator, 3. Acrobat, 4. Jongler, 5. Clovn, 6. Călăreț de circ, 7. Dresor de animale 

salbatice, 8. Solist vocal de opera si de opereta, 9. Instrumentist la instrumente de suflat, 10. 

Cascador), reducerea vârstei standard de pensionare este de 15 ani. Vârsta standard de 

pensionare astfel redusă nu poate fi mai mică decât: 50 de ani, cu excepția balerinilor și 

acrobaților, pentru care vârsta de pensionare nu poate fi mai mică de 40 de ani pentru femei și 45 

de ani pentru bărbați, iar stagiul complet de cotizare este de 25 de ani; 

f. pentru personalul navigant aviația civilă, care se încadrează în condiții speciale de muncă 

(conform anexei nr. 1 la lege), respectiv pentru persoanele care au desfășurat activitățile 

prevăzute de lege în unitățile încadrate în condiții speciale de muncă (potrivit anexelor nr. 2 și 3 

la lege), dacă au realizat un stagiu de cotizare de 25 de ani în aceste condiții, reducerea vârstei de 

pensionare este de 13 ani. Vârsta standard de pensionare astfel redusă nu poate fi mai mică de 50 

de ani pentru femei și 52 de ani pentru bărbați, iar stagiul complet de cotizare este de 25 de ani. 
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g. persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 15 ani în zona I de expunere 

la radiații sau de cel puțin 17 ani în zona a II-a de expunere la radiații, în activități de cercetare, 

explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, beneficiază de pensie pentru 

limită de vârstă indiferent de vârstă. Stagiul complet de cotizare este de 15 ani în cazul celor care 

au desfășurat activitate în zona I de expunere la radiații, respectiv de 17 ani, în cazul celor care 

au desfășurat activitate în zona a II-a de expunere la radiații.  

Activitățile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime 

nucleare, zonele I și II de expunere la radiații sunt cele aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 583/2001 privind stabilirea criteriilor de încadrare a activităților de cercetare, explorare, 

exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I și II de expunere la radiații.  

g. persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap preexistent calității 

de asigurat beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare, în funcție de gradul de 

handicap, după cum urmează:  

 -  cu 15 ani, în situația asiguraților cu handicap grav, dacă au realizat, în condițiile 

handicapului preexistent calității de asigurat, cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare;   

- cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condițiile 

handicapului preexistent calității de asigurat, cel puțin două treimi din stagiul complet de 

cotizare;  

- cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap mediu, dacă au realizat, în condițiile 

handicapului preexistent calității de asigurat, stagiul complet de cotizare.  

Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au 

realizat ca nevăzător cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare. 

Reducerile vârstelor standard de pensionare prevăzute de Legea nr. 263/2010, 

indiferent dacă se acordă pentru stagiile de cotizare realizate în condiții deosebite sau speciale de 

muncă, precum și cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală 

să fie mai mare de 13 ani. Vârstele de pensionare astfel reduse nu pot fi mai mici de 50 de ani 

pentru femei și de 52 de ani pentru bărbați. 

Jurisprudență europeană în ceea ce privește reducerea vârstei de pensionare 

În legislațiile anumitor state se prevede reducerea vârstei de pensionare pentru persoanele care s-

au ocupat de creșterea și îngrijirea copiilor. 

CEDO Andrle c Cehiei (17.02.2011) – era vorba despre un tată care și-a crescut singur 2 

copii, iar reglementarea națională prevedea reducerea vârstei de pensionare doar pentru mamele 

care au crescut copii. CEDO – nu este discriminare pe criteriul sexului. 

CJUE – o asemenea diferență în ceea ce privește reducerea vârstei de pensionare doar pentru 

femei și nu și pentru bărbați reprezintă o discriminare pe criteriul sexului - Cauza Leone și Leone 

(C-173/13, 17.07.2014). 
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1.5.3. Pensia anticipată 

Se poate acorda persoanelor care au depășit stagiul complet de cotizare cu 

peste 8 ani și mai au maxim 5 ani până la împlinirea vârstei standard de pensionare.  

De exemplu, în anul 2018, poate solicita pensie anticipată un bărbat care are vârsta de 60 de ani 

împliniți și a realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 43 de ani.  

Aceste persoane beneficiază de pensie în același cuantum ca pensia pentru limită de vârstă, 

dar nu se iau în calcul perioadele asimilate și nu se pot acorda reduceri ale vârstei standard de 

pensionare. La data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, 

pensia anticipată se transformă din oficiu în pensie pentru limită de vârstă și se recalculează prin 

adăugarea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de 

suspendare a plății pensiei anticipate. 

 

1.5.4. Pensia anticipată parțială 

 Se poate acorda în cazul în care persoana solicitantă a depășit stagiul complet 

de cotizare cu mai puțin de 8 ani și mai are cel mult 5 ani până la pensionare. Se aplică aceleași 

restricții ca și în cazul pensiei anticipate (adică nu se poate reduce vârsta de pensionare și nu se 

iau în calcul perioadele asimilate).  

De exemplu, în anul 2018, poate solicita pensie anticipată parțială un bărbat care are vârsta de 

60 de ani împliniți și a realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 35 de ani și de cel mult 43 de ani.  

În plus, cuantumul pensiei anticipate parțiale se stabilește din cuantumul pensiei pentru limită 

de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat și cu numărul de luni 

cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 2^1 prevăzut la art. 65 din 

Legea nr. 263/2010: 

Stagiul de cotizare realizat peste stagiul 
complet de cotizare: 

Procentul de diminuare pentru fiecare 
lună de anticipare: 

până la un an 0,50% 

peste un an 0,45% 

peste doi ani 0,40% 

peste trei ani 0,35% 

peste patru ani 0,30% 

peste cinci ani 0,25% 

peste şase ani 0,20% 

între şapte şi opt ani 0,15% 
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Luăm ca exemplu un punctaj mediu anual de 2 puncte realizat de solicitant, care la 

data solicitării are 60 de ani. Astfel, el ar avea dreptul la o pensie pentru limită de vârstă de 2 puncte x 

1000 lei (valoarea punctului de pensie în 2017)= 2000 lei, la care se aplică penalizarea de 0,50% 

(respectiv 6% pe an de anticipare x 5 ani = 30%). 

(2 puncte x 0,30 = 0,6 puncte 

2 puncte – 0,6 = 1,4 puncte 

1,4 puncte x 1000 (valoarea punctului de pensie în 2017)= 1400 lei pensie anticipată parțială) 

Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din 

cauza extracției și prelucrării minereurilor neferoase cu conținut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, 

arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice și/sau de cocs metalurgic, precum și a 

emisiilor de amoniac și derivate, respectiv Baia Mare, Copșa Mică, Zlatna, Târgu Mureș, Slatina, 

Turnu Măgurele și Râmnicu Vâlcea pe o rază de 8 km în jurul acestor localități, beneficiază de 

reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută de lege. 

Trecerea la pensie pentru limită de vârstă se realizează din oficiu, la momentul împlinirii 

vârstei standard pensia fiind recalculată cu eliminarea diminuării și cu calcularea perioadelor 

asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plății pensiei 

anticipate parțiale.  

 

1.5.5. Pensia de urmaș 

De această pensie beneficiază copiii și soțul supraviețuitor, dacă cel decedat era 

pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii (poate fi vorba de o pensie 

pentru limită de vârstă, iar dacă cel decedat nu îndeplinea condițiile pentru pensia pentru limită 

de vârstă, se calculează ca o pensie de invaliditate de gradul I). 

Copiii beneficiază de pensie de urmaș: 

a) până la 16 ani; 

b) dacă își continuă studiile, pe durata studiilor, dar maxim până la 26 de ani; 

c) pe durata invalidității de orice grad, dacă aceasta a intervenit în primele două situații. 

Poate beneficia de pensie soțul supraviețuitor: 

a) de la împlinirea vârstei standard de pensionare, pe tot timpul vieții: 

i. dacă a fost căsătorit cel puțin 15 ani cu cel decedat; 

ii. dacă durata căsătoriei a fost mai mică de 15 ani, dar de minim 10 beneficiază de 

această pensie însă se vor scădea 0,5% pentru fiecare lună, respectiv 6% pe an pentru 

diferența până la 15 ani de căsătorie; 

b) indiferent de vârstă  

i. dacă este invalid de gradul I sau II și durata căsătoriei a fost de cel puțin 1 an,; 
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ii. indiferent de vârstă și de durata căsătoriei, dacă soțul a decedat din cauza unui accident 

de muncă sau a unei boli profesionale și  

iii. are în îngrijire unul sau mai mulți copii în vârstă de până la 7 ani și nu are venituri 

proprii, până la împlinirea de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care 

nu realizează venituri dintr-o activitate profesională. 

În ultimele două situații, soțul supraviețuitor beneficiază de pensie de urmaș dacă 

nu realizează venituri lunare din activități dependente (pe bază de contract individual de 

muncă, ca funcționari publici, ca urmare a desfășurării activității în funcții elective sau ca 

persoană numită în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești sau în calitate 

de membru cooperator) ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu 

brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

În toate situațiile, soțul supraviețuitor beneficiază timp de 6 luni de pensie de urmaș dacă 

nu nu realizează venituri lunare din activități dependente (pe bază de contract individual de 

muncă, ca funcționari publici, ca urmare a desfășurării activității în funcții elective sau ca 

persoană numită în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești sau în calitate de 

membru cooperator) ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut 

utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat 

Pensia de urmaș se determină ca un procent din pensia pentru limită de vârstă sau pensia 

pentru invaliditate de gradul I.  

Procentul este determinat în funcție de numărul de urmași, fiind de 50% pentru un 

urmaș, 75% pentru doi urmași și 100% pentru 3 urmași sau mai mulți.  

Cuantumul pensiei de urmaș, în cazul orfanilor de ambii părinți, se stabilește prin însumarea 

drepturilor de pensie de urmaș, calculate după fiecare părinte. 

Copiii și soțul supraviețuitor, dacă au dreptul la pensie proprie, dar îndeplinesc condițiile și 

pentru pensie de urmaș, poate să aleagă cea mai avantajoasă dintre cele două pensii (fie optează 

pentru pensia proprie, fie pentru pensia de urmaș). 

Jurisprudență europeană în materia pensiilor de urmaș: 

CEDO Runkee și White c. Marea Britanie (10.04.2007) – doi domni din Marea Britanie nu au 

putut beneficia de pensie de urmaș pentru că legislația britanică o rezerva doar văduvelor, nu și 

bărbaților, ceea ce constituie o discriminare pe criteriul sexului. 

CJUE Cauza Maruko (1.04.2008, C-267/08) – refuzul de a acorda o pensie de urmaș partenerului 

de același sex încalcă dreptul european, reprezentând o discriminare. 

 

1.5.6. Pensia de invaliditate 

Se acordă în cazul pierderii totale sau a cel puțin jumătate din capacitatea de 

muncă, determinată de accidente de muncă și boli profesionale, de boli grave, de boli obișnuite 
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sau de accidente care nu au legătură cu munca. Din punct de vedere juridic, conform unei decizii 

a Curții Constituționale, nu contează ce anume a cauzat invaliditatea - Decizia CCR nr. 680/ 26 

iunie 2012 – faptul că intervine invaliditatea este suficient pentru a se acorda pensia. 

Pentru a putea beneficia de pensie de invaliditate, o persoană trebuie să îndeplinească, 

cumulativ, două condiții: 

- Să fie încadrată într-un grad de invaliditate printr-o decizie medicală asupra 

capacității de muncă, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale; 

- Să aibă un stagiu de cotizare necesar (pentru invaliditatea determinată de boli 

obișnuite și de accidente care nu au legătură cu munca). 

Invaliditatea de gradul I presupune pierderea totală a capacității de muncă și a capacității 

de auto-îngrijire (ex: imobilizații la pat). Cea de gradul II presupune doar pierderea totală a 

capacității de muncă, cu păstrarea capacității de auto-îngrijire. Invaliditatea de gradul III 

presupune reducerea capacității de muncă cu cel puțin jumătate, fiind compatibil cu obținerea de 

venituri profesionale pentru maxim jumătate din timpul de lucru, în funcție de reducerea 

capacității de muncă (dacă și-a pierdut jumătate din capacitatea de muncă, 4 ore/zi). 

Gradul de invaliditate se stabilește de medicul expert al securității sociale prin decizie 

medicală asupra capacității de muncă. Aceasta poate fi contestată în termen de 30 de zile de la 

comunicare, la comisiile medicale de contestații, iar decizia comisiei medicale de contestații 

poate fi contestată tot în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanța judecătorească. În 

materie de pensii este competent Tribunalul în primă instanță.  

Evaluarea capacității de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la 

cerere, până la data împlinirii vârstei standard de pensionare, cererea și documentele medicale 

ale solicitantului depunând-se la cabinetul de expertiză medicală a capacității de muncă din 

cadrul casei teritoriale de pensii competente, în funcție de domiciliul solicitantului. 

La stabilirea pensiei de invaliditate se acordă un stagiu potențial, determinat ca diferență 

între stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6 din Legea nr. 

263/2010 și stagiul de cotizare realizat până la data acordării pensiei de invaliditate. Stagiul 

potențial rezultat nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut 

realiza de la data acordării pensiei de invaliditate până la împlinirea vârstei standard de 

pensionare, la care poate solicita pensie pentru limită de vârstă.  

Persoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obișnuite sau a 

unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate, dacă au 

realizat, în condițiile legii, stagiu de cotizare. Acestor persoane, încadrate în gradul I sau II de 

invaliditate, li se acordă stagiul potențial în condițiile în care au realizat, la data emiterii deciziei 

medicale asupra capacității de muncă, stagiul de cotizare în raport cu vârsta conform tabelului nr. 

3. Celelalte persoane au dreptul la pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare realizat. 

Tabelul nr. 3 

Vârsta persoanei la data emiterii deciziei 
medicale asupra capacitații de muncă 

Stagiul de cotizare realizat 
(ani) 

pana la 20 ani 1 

de la 20-23 ani 2 

23-25 ani 3 

25-29 ani 6 
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29-33 ani 9 

33-37 ani 11 

37-41 ani 14 

41-45 ani 17 

45-49 ani 20 

49-53 ani 23 

53-57 ani 25 

57-60 ani 26 

Peste 60 de ani 27 

Prin Decizia Curții Constituționale a României nr. 680/ 26 iunie 2012, Curtea a 

constatat neconstituționalitatea sintagmei „în raport cu vârsta, conform tabelului nr. 3“. Potrivit 

Curții în privința pensiei de invaliditate, rațiunile care stau la baza reglementării unei vârste standard 

de pensionare sau a unui stagiu de cotizare minim ori complet nu mai subzistă. Pierderea totală sau 

cel puțin a jumătate din capacitatea de muncă din cauza bolilor obișnuite şi a accidentelor care nu au 

legătură cu munca este un eveniment aleatoriu ce nu poate fi controlat de persoana în cauză, astfel 

încât stabilirea unei vârste şi a unui stagiu minim de cotizare de la care poate fi acordată pensia de 

invaliditate nu se justifică. Condițiile pe care legiuitorul trebuie să le impună în acest caz trebuie să 

vizeze strict stagiul de cotizare deja realizat, astfel încât, indiferent de vârsta asiguratului, acesta să 

poată beneficia de o pensie de invaliditate potrivit contribuției realizate. În acest fel, pensia de 

invaliditate își păstrează natura juridică a unei prestații de asigurări sociale, nefiind transformată într-

una socială. În caz contrar, persoana asigurată, de principiu, ar ajunge în situația în care, deși şi-a 

pierdut total capacitatea de muncă, deci nu mai poate fi încadrată în muncă, să nu beneficieze de 

contribuțiile deja realizate decât la împlinirea vârstei standard de pensionare, odată cu acordarea 

pensiei pentru limită de vârstă. O asemenea persoană este exclusă, în acest caz, de la beneficiul 

acordării pensiei de invaliditate, ceea ce este inadmisibil.  

Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau în condiții de handicap 

preexistent calității de asigurat li se acordă un stagiu potențial, determinat ca diferență între 

stagiile de cotizare cerute și stagiile de cotizare realizate până la data acordării pensiei de 

invaliditate. 

Pensionarii pentru invaliditate sunt supuși evaluării periodice sub forma 

revizuirii medicale. Această revizuire se realizează la intervale fixe, între 1 și 3 ani, până la 

împlinirea vârstelor standard de pensionare. După fiecare revizuire medicală, medicul expert al 

asigurărilor sociale emite o nouă decizie medicală asupra capacității de muncă, prin care se 

stabilește, după caz:  

a. menținerea în același grad de invaliditate;  

b. încadrarea în alt grad de invaliditate;  

c. redobândirea capacității de muncă.  
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De asemenea, pensionarii pot fi convocați pentru evaluare medicală de către Institutul 

Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă. 

Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare 

celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacității de muncă, emisă în urma revizuirii 

medicale. Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage 

suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea 

medicală sau, după caz, încetarea plății pensiei, în condițiile legii. 

Nu mai sunt supuși revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:  

a. prezintă invalidități care afectează ireversibil capacitatea de muncă (fiind necesar și 

avizul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă);  

b. au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de prezenta lege;  

c. au vârsta mai mică cu până la 5 ani față de vârsta standard de pensionare și au realizat 

stagiile complete de cotizare, conform legii. 

La momentul îndeplinirii condițiilor pentru pensie pentru limită de vârstă, pensionarul  

beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, exceptând situația în care pensia de invaliditate este 

mai avantajoasă. 

 Pensionarii cu gradul I de invaliditate au dreptul, pe lângă pensie, și la 

indemnizație de însoțitor, în valoare de 80% din valoarea unui punct de pensie. Indemnizația 

pentru se menține și pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă. 

 

A. Calculul pensiilor 

Se iau în calcul toate veniturile realizate de persoană de-a lungul vieții 

profesionale, încă din prima lună de activitate. Potrivit legii, cuantumul pensiei se determină prin 

înmulțirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie, iar 

fracțiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului. 

Legea distinge între punctajul lunar, punctajul anual și punctajul mediu anual. 

Punctajul lunar se calculează prin raportarea câștigului salarial brut/soldă brută sau, 

după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări 

sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de 

Statistică (altfel spus, se împarte venitul lunar brut al persoanei la salariul mediu brut pe luna 

respectivă). 

Ex: în luna septembrie a anului 1997, dacă X ar fi avut un venit salariat brut de 300.000 

lei, trebuie împărțit la salariul mediu brut pe luna respectivă care era de 250.000 lei, conform 

anexei. Rezultat: 1,2 puncte de pensie. 
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Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor 

lunare realizate în anul calendaristic respectiv. La final se calculează ceea ce se numește 

punctajul mediu anual - se adună suma punctajelor anuale și se împarte la numărul de ani 

reprezentând stagiul complet de cotizare. 

La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual și a punctajului lunar se 

utilizează 5 zecimale. 

Acest punctaj mediu anual se înmulțește cu valoarea punctului de pensie 

(exemplu: 2,34567 x 1000 = 2345,67 lei – ► 2346 lei, fracțiunile se rotunjesc în favoarea 

pensionarului). 

Pentru perioadele asimilate, se ia în calcul cuantumul pensiei de invaliditate sau 

cuantumul indemnizației de șomaj sau 25% din salariul mediu brut în perioadele în care persoana 

în cauză a urmat  cursurile de zi ale învățământului, organizat conform legii sau a satisfăcut 

stagiul militar. 

Exemplu de calcul: (1997) 250. 000 (salariul mediu brut) x 0,25% = 62.500 

lei acesta va fi venitul lunar brut. 6, 25lei se împarte la cât va fi venitul mediu brut comunicat de 

Institutul Național de Statistică (pentru 2015, 2415 lei) – o să obținem 0,00258 puncte de pensie. 

Dacă nivelul pensiei se situează sub nivelul indemnizației sociale pentru 

pensionari (520 lei, denumită și pensie socială minimă garantată), pensionarii din sistemul public 

de pensii cu domiciliul în România vor beneficia de această pensie. Pensiei socială minimă 

garantată nu se adaugă pensiei cuvenite persoanei în funcție de punctajul său minim anual, ci se 

acordă doar diferența dintre aceasta și 640 lei.  

Exemplu: 

 pensia de invaliditate a persoanei: 270 lei 

 pensie socială minimă garantată (indemnizație socială pentru pensionari): 370 lei  

                       Total: 640 lei  

B. Jurisdicția pensiilor 
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Decizia de pensie se poate contesta la Comisia Centrală de Contestații, în 

termen de 30 de zile de la comunicare. Comisia Centrală de Contestații este organizată pe lângă 

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) de la București. Procedura de contestare la Comisia 

Centrală de Contestații este o procedură administrativă prealabilă, obligatorie și fără caracter 

jurisdicțional. Termenul de soluționare a contestației este de 45 de zile de la data înregistrării 

acesteia.  

Decizia Comisiei Centrale de Contestații se contestă de asemenea în termen de 30 de zile 

la instanța de judecată, care, în cazul deciziilor de pensie, este Tribunalul de la domiciliul 

reclamantului. Cererile sunt scutite de taxă de timbru.  

Tribunalele soluționează în primă instanță litigiile privind:  

a. modul de calcul și de depunere a contribuției de asigurări sociale;  

b. modul de stabilire a dobânzilor și penalităților de întârziere;  

c. înregistrarea, evidența și certificarea contribuției de asigurări sociale;  

d. hotărârile Comisiei Centrale de Contestații și ale comisiilor de contestații care 

funcționează în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor 

și Serviciului Român de Informații privind deciziile de pensie;  

e. deciziile comisiilor medicale de contestații și ale comisiilor centrale de expertiză 

medico-militară ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și 

Serviciului Român de Informații date în soluționarea contestațiilor privind deciziile medicale 

asupra capacității de muncă;  

f. refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări sociale;  

g. modul de stabilire și de plată a pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale;  

h. plângerile împotriva proceselor-verbale de contravenție încheiate în baza Legii 

263/2010;  

i. contestațiile împotriva măsurilor de executare silită, dispuse în baza Legii 263/2010;  

j. alte drepturi și obligații de asigurări sociale născute în temeiul Legii 263/2010. 

Cererile îndreptate împotriva CNPP, a caselor teritoriale de pensii sau împotriva 

caselor de pensii sectoriale se adresează instanței în a cărei rază teritorială își are domiciliul ori 

sediul reclamantul. Celelalte cereri se adresează instanței în a cărei rază teritorială își are 

domiciliul sau sediul pârâtul.  

Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate face numai apel la curtea de apel competentă. 

Hotărârile curților de apel, precum și hotărârile tribunalelor neatacate cu apel în termen sunt 

definitive.  
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C. Plata pensiei 

Pensia se plătește lunar.   

Plata pensiei se suspendă în anumite condiții (de exemplu, în cazul în care 

pensionarul pentru invaliditate nu se prezintă la revizuirea medicală sau nu urmează programele 

recuperatorii stabilite de medic). Plata pensiei încetează într-o serie de situații prevăzute de lege: 

la data decesului pensionarului, au expirat 12 luni de când pensionarul pentru invaliditate nu s-a 

prezentat, în mod culpabil, la evaluarea sau la revizuirea medicală, în cazul recuperării 

capacității de muncă etc. 

În măsura în care pensionarul pentru limită de vârstă lucrează după emiterea deciziei de 

pensionare: pe de o parte, legea îi permite să cumuleze pensia cu venitul profesional, iar 

punctajul realizat se majorează cu 0,5%. 

În sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri realizate din activități 

dependente, așa cum sunt reglementate de Codul fiscal: 

1. Indiferent de nivelul acestora, următoarele categorii de pensionari:  

a) pensionarii pentru limită de vârstă; 

b) nevăzătorii; 

c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum și copiii, pensionari de urmaș, încadrați în 

gradul III de invaliditate; 

d) copiii, pensionari de urmaș; 

e) pensionarii care realizează venituri în calitate de consilieri locali sau județeni. 

2. Indiferent de nivelul acestora, cu excepția celor realizate din activități dependente (pe bază 

de contract individual de muncă, ca funcționari publici, ca urmare a desfășurării activității în 

funcții elective sau ca persoană numită în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești 

sau în calitate de membru cooperator), următoarele categorii de pensionari: 

a) pensionarii de invaliditate încadrați în gradul I sau II de invaliditate, precum și pensionarii 

de urmaș încadrați în gradul I sau II de invaliditate; 

b) pensionarii de invaliditate încadrați în gradul III de invaliditate, precum și copiii, 

pensionari de urmaș, încadrați în gradul III de invaliditate; 

c) pensionarii beneficiari ai unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate parțiale; 

d) soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș. Prin excepție, acesta poate cumula 

pensia cu venituri din activitățile dependente menționate dacă acestea nu depășesc 35% din 

câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.  

3. În sistemul public de pensii, pensionarii pot cumula pensia cu venituri realizate din 

activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală, astfel cum sunt reglementate de 

Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora.  
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D. Alte drepturi de asigurări sociale 

În sistemul public de pensii, în afara pensiilor, se mai pot acorda, în condițiile 

prezentei legi, următoarele prestații: 

a) tratament balnear de 12-18 zile, altul decât cel care, potrivit legii, se suportă de la 

bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru asigurați și pensionari;  

b) bilete de odihnă, pentru asigurați. 

Asigurații și pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament balnear: 

gratuit - pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul 

expert al asigurărilor sociale; respectiv cu suportarea de către beneficiar a unei contribuții 

bănești, în cazul celorlalți pensionari și asiguraților sistemului public de pensii. 

 

2. Sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) 

Este reglementat prin legea 411/2004 și privește pensiile administrate privat. 

Practic, acest sistem de pensii este construit pe baza principiului capitalizării, în sensul că toate 

contribuțiile plătite de către asigurat se adună într-un fond care este investit. Este un sistem 

obligatoriu pentru asigurații din sistemul public de pensii în vârstă de până la 35 de ani și este 

facultativ pentru aceeași asigurați din sistemul public de pensii care au între 35 și 45 de ani.  

 

3. Sistemul Pensiilor Facultative (Pilonul III)  

Privește sistemul de pensii facultative, care este administrat de companii 

private pe bază de conturi individuale. Persoana în cauză nu poate să contribuie lunar cu mai 

mult de 15% din venitul brut. Aceste contribuții la pilonul III de pensii sunt deductibile din 

impozitul pe venit până la o sumă reprezentând echivalentul a 400 euro lunar. Pentru a beneficia 

de această pensie, persoana în cauză trebuie să aibă 60 de ani și să fi plătit minim 90 de 

contribuții lunare. 
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4. Evaluare 
 

 

1. Poate beneficia de pensie de urmaș:  

a) copilul celui decedat, indiferent de vârstă; 

b) părintele celui decedat, dacă nu are venituri proprii ; 

c) soțul supraviețuitor al celui decedat, indiferent de vârstă, de durata căsătoriei sau de 

eventualele venituri proprii pe care le realizează.  

2. Procedura de contestare a deciziei de pensionare la Comisia Centrală de Contestații este o 

procedură: 

a) prealabilă;  

b) facultativă; 

c) obligatorie. 

3. În România, sistemul de pensii administrate privat: 

a) se întemeiază pe principiul capitalizării;  

b) este facultativ pentru toți asigurații din sistemul public de pensii; 

c) este obligatoriu pentru asigurații din sistemul public de pensii care au împlinit o anumită 

vârstă. 

4. În România, sistemul de pensii facultative: 

a) se întemeiază pe principiul solidarității sociale;  

b) este facultativ pentru toți asigurații din sistemul public de pensii; 

c) este obligatoriu pentru asigurații din sistemul public de pensii care au împlinit o anumită 

vârstă. 

 

 

TEMĂ PENTRU REFERAT 

Precizați modul de calcul și de acordare a pensiei de invaliditate cauzată de un accident 

obișnuit, având în vedere prevederile Legii mr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice. Analizați situația unui student care suferă un accident obișnuit, dar care atrage pierderea 

totală a capacității de muncă. În ce condiții va putea beneficia de pensie de invaliditate? 
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SISTEMUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 

 

(Pablo Picasso) 

 



136 
 

Disciplină:  

Dreptul securității sociale 

Capitolul 7:  

SISTEMUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ  

(120’ teorie, 60’ practică) 

 

 

https://www.theatlantic.com 

 

 

I. Cuprinsul secvenței 

1. Sistemul de asistență socială 

2. Forme de beneficii de asistență socială 

    2.1. Alocația de stat pentru copii 

    2.2. Alocația pentru susținerea familiei 

    2.3. Venitul minim garantat 

II. Obiectivele secvenței 

La sfârșitul acestei secvențe de învățare veți fi capabili să: 

 identificați beneficiarii sistemului de asistență socială; 

 distingeți între beneficiarii sistemului de asistență socială și persoanele asigurate; 

 precizați principalele reguli de acordare a unor beneficii de asistență socială; 

 distingeți între diferitele beneficii de asistență socială 

 precizați principalele forme de protecție ale persoanelor cu handicap. 

III. Cuvinte cheie 

Alocația de stat pentru copii, alocația pentru susținerea familiei, venitul minim garantat, 

dizabilitate, persoană cu handicap 

 

 

 

https://www.theatlantic.com/
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Reglementarea legală: Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale. 

1. Sistemul de asistență socială 

 Sistemul de asistență socială se întemeiază pe starea de nevoie a persoanei în 

cauză. Principiul fundamental al acestei componente a securității sociale este cel al solidarității 

sociale - acordarea acestor prestații se întemeiază pe solidaritatea societății.  

Sistemul de asistență socială presupune, de regulă, evaluarea stării de nevoie, care se 

realizează cel mai frecvent prin ancheta socială, fiind luate în calcul veniturile persoanei.  

Serviciile sau beneficiile de asistență socială nu sunt condiționate de plata vreunei 

contribuții. 

 În vederea simplificării și centralizării beneficiilor și serviciilor acordate, 

există un formular unic de solicitare și un nivel maxim al beneficiilor care pot fi acordate. 

 Legea împarte formal diferitele prestații care pot fi acordate în: sistemul de 

beneficii de asistență socială și sistemul de servicii sociale.  

 Sistemul de servicii sociale privește, de exemplu, îngrijirea personală la 

domiciliu a persoanelor care nu mai au capacitatea de a se îngriji personal. 

În cadrul sistemului de beneficii de asistență socială, beneficiile pot fi acordate fie 

universal (cum este alocația de stat pentru copii), fie selectiv (cum este cazul venitului minim 

garantat). Unele țin cont de situația materială a persoanei sau a familiei (cazul venitului minim 

garantat), altele se acordă indiferent de situația familiei (cum este cazul alocației de stat pentru 

copii). Unele beneficii se acordă individului, altele se acordă familiei. Ele pot fi acordate în bani 

sau pot fi acordate în natură.  

Toate beneficiile presupun ca beneficiarul să aibă domiciliul sau reședința în România. 

Uneori, beneficiile se acordă persoanelor fără adăpost (este necesară o declarație potrivit căreia 

nu a mai primit beneficii asistență socială de la alte primării). 

 

2. Forme de beneficii de asistență socială 

2.1. Alocația de stat pentru copii  
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 Alocația de stat pentru copii este reglementată de Legea nr.  61/2003, ca formă de 

ocrotire acordată de către stat, fără discriminare, tuturor copiilor din România.  

Beneficiar este copilul, iar alocația se calculează pe baza ISR. Pentru copiii până la 2 ani 

este de 200 lei (0,4 ISR), pentru cei între 2 și 18 ani este de 84 de lei (0,168 ISR). După 

împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocației de stat se poate face direct titularului, cu încuviințarea 

reprezentantului său legal.  

De alocația de stat pentru copii beneficiază toți copiii cu vârsta de până la 18 ani, dar şi 

tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau 

profesional, până la terminarea acestora, cu condiția de a nu repeta anul școlar (cu excepția celor 

care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical).  

 Beneficiază de alocație de stat pentru copii şi copiii cetățenilor străini, precum 

şi ai persoanelor fără cetățenie, rezidenți/rezidente în România, în condițiile legii, dacă locuiesc 

împreună cu părinții 

 

2.2. Alocația pentru susținerea familiei  

 Alocația pentru susținerea familiei este reglementată de Legea nr. 277/2010, 

reprezentând o formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creștere și îngrijire 

copii în vârstă de până la 18 ani.  

Beneficiază de această alocație: 

- familia formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc 

împreună; 

- familia formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care 

locuiesc împreună cu aceasta (familia monoparentală) 

- familia formată din bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, 

care locuiesc și gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta socială. 

 Acest beneficiu se acordă distinct de alocația de stat pentru copii și în funcție de 

starea de nevoie a familiei sau a persoanei singure. Acordarea alocației are drept scop, potrivit 

legii, completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiții mai bune pentru 

creșterea, îngrijirea și educarea copiilor, precum și stimularea frecventării de către copiii de 
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vârstă școlară, aflați în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de 

învățământ 

Titularul alocației este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia. Dreptul la 

alocație poate fi solicitat odată cu cel de ajutor social  

 Alocația se acordă în funcție de tipul familiei, venitul mediu lunar pe membru 

de familie şi numărul copiilor în întreținere, după cum urmează: 

Familie cu venit net mediu lunar pe membru de până la 200 lei (0,40 ISR) inclusiv: 
 82 lei (0,164 ISR) pentru familia cu un copil; 
 164 lei (0,328 ISR) pentru familia cu 2 copii; 
 246 lei (0,492 ISR) pentru familia cu 3 copii; 
 328 lei (0,656 ISR) pentru familia cu 4 copii și mai mulți. 
Familie cu venit net mediu lunar pe membru între 200 şi 530 lei (0,40 – 1.06 ISR): 
 75 lei (0,15 ISR) pentru familia cu un copil; 
 150 lei (0,3 ISR) pentru familia cu 2 copii; 
 225 lei (0,45 ISR) pentru familia cu 3 copii; 
 300 lei (0,6 ISR) pentru familia cu 4 copii și mai mulți. 
 Familie monoparentală cu venit net mediu lunar pe membru de până la 200 lei (0,40 ISR) inclusiv: 
 107 lei (0,214 ISR) pentru familia cu un copil; 
 214 lei (0,428 ISR) pentru familia cu 2 copii; 
 321 lei (0,642 ISR) pentru familia cu 3 copii; 
 428 (0,856 ISR) pentru familia cu 4 copii și mai mulți. 
Familie monoparentală cu venit net mediu lunar pe membru între 200 şi 530 lei (0,40 – 1.06 ISR):  
 102 lei (0,204 ISR) pentru familia cu un copil; 
 2014 lei (0,408 ISR) pentru familia cu 2 copii; 
 306 lei (0,612 ISR) pentru familia cu 3 copii; 
 408 lei (0,816 ISR) pentru familia cu 4 copii și mai mulți 

 Familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară, beneficiază de alocație în 

condițiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ 

organizate potrivit legii, (cu excepția celor care le întrerup din motive medicale), și nu 

înregistrează absențe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a 

notei la purtare. Dacă unul dintre copii, din alte motive decât cele medicale, nu frecventează fără 

întrerupere cursurile, acesta este luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, 

dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocația 

se va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condițiile prevăzute 

de lege. 

În cazul în care se constată absențe nemotivate pe parcursul unui semestru școlar, 

cuantumul alocației se diminuează proporțional cu numărul absențelor: 

- cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr cuprins între 10 și 19 

absențe 

- cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de 20 de absențe. 
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 Dacă unul dintre copii finalizează cursurile învățământului general obligatoriu 

și nu a împlinit vârsta de 18 ani sau unul dintre copii repetă anul școlar din alte motive decât cele 

medicale ori absențele înregistrate și nemotivate depășesc numărul de 20/semestru, acesta este 

luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numărul de 

copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocația se va acorda corespunzător 

numărului de copii din familie care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Alocația se poate 

solicita și pentru acest copil numai după începerea anului școlar următor, respectiv după 

începerea semestrului următor. 

 

2.3. Venitul minim garantat (ajutorul social)  

Venitul minim garantat este reglementat prin Legea nr. 416/2001. Și în acest caz se ține 

cont de numărul membrilor de familie, legea stabilind practic un prag minim al veniturilor de 

care ar trebui să se bucure orice persoană sau orice familie.  

 Cuantumul ajutorului social se stabilește ca diferență între nivelurile prevăzute 

de lege și venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. 

Potrivit legii, nivelul venitului minim garantat este de: 

a) 0,283 ISR (141,5 lei) pentru persoana singură; 

b) 0,510 ISR (255 lei) pentru familiile formate din 2 persoane; 

c) 0,714 ISR (357 lei) pentru familiile formate din 3 persoane; 

d) 0,884 ISR (442 lei) pentru familiile formate din 4 persoane; 

e) 1,054 ISR (527 lei)pentru familiile formate din 5 persoane; 

f) câte 0,073 ISR (36,5 lei) pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face 

parte din familie (se adaugă 36,5 lei pentru a 6-a persoană, 36,5 lei pentru a șaptea ș.a.m.d.). 

Familiile și persoanele singure beneficiare au dreptul la o majorare cu 15% a cuantumului 

ajutorului social pe familie, în cazul în care cel puțin un membru al familiei face dovada că 

lucrează pe bază de contract individual de muncă, are statut de funcționar public sau prestează o 

activitate, realizând venituri cu caracter salarial. 

Beneficiarii dreptului la venitul minim garantat sunt: 

- familia, în sensul de: soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, aflați în 

întreținerea acestora, care locuiesc și gospodăresc împreună; 

- persoana care locuiește și gospodărește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa și se 

află în una dintre următoarele situații: este necăsătorită; este văduvă; este divorțată; al cărei 
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soț/soție este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească; nu a împlinit 

vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile anterioare; 

- frații fără copii, care gospodăresc împreună și care nu au domiciliul sau reședința 

comună cu părinții; 

- bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, aflați în întreținerea 

acestora, care locuiesc și gospodăresc împreună.  

Beneficiază de reglementările prezentei legi și familiile sau persoanele singure, cetățeni 

ai altor state sau apatrizi, care au reședința sau, după caz, domiciliul în România, în condițiile 

legislației române. 

 Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, 

una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta 

lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul 

normal de lucru, orele de muncă fiind calculate proporțional cu cuantumul ajutorului social de 

care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază 

minim brut pe țară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă. 

Persoanele apte de muncă, ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activități, se 

iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de 

venit pe familie doar dacă fac dovada faptului că sunt în evidența agenției teritoriale pentru 

ocuparea forței de muncă și nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru 

stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de aceste agenții. 

Refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea 

ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile teritoriale pentru 

ocuparea forței de muncă atrage încetarea dreptului la ajutorul social, iar în acest caz familia sau 

persoana singură poate solicita un nou drept după o perioadă de 12 luni de la data deciziei de 

încetare a dreptului la ajutorul social.  

3. Asistența socială acordată persoanelor cu handicap 

Protecția drepturilor persoanelor cu handicap este realizată prin conform Legii nr.  448/2006 

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în scopul integrării și 

incluziunii sociale a acestora. 

Persoana cu handicap este persoana care datorită unei deficiențe este 

împiedicată total sau i se limitează accesul cu șanse egale la viața societății. Legea nr. 448/2006 

definește persoanele cu handicap ca acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficiențelor 

lor fizice, senzoriale, psihice, mentale și/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul 

cu șanse egale la viața societății, necesitând măsuri de protecție în sprijinul integrării și 

incluziunii sociale. În mod similar, CJUE a definit handicapul ca reprezentând o limitare care 

rezultă, în special, din afecțiuni fizice, psihice, mentale manifestate pe termen lung și care poate 
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împiedica participarea deplină a persoanei respective la viața profesională și socială în condiții 

de egalitate. 

 Potrivit legii, protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au la 

bază următoarele principii: 

- respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului; 

- prevenirea și combaterea discriminării, egalizarea șanselor și egalitatea de tratament în ceea 

ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă; 

- solidaritatea socială; 

- responsabilizarea comunității; adaptarea societății la persoana cu handicap; 

- subsidiaritatea; 

- interesul persoanei cu handicap; libertatea opțiunii și controlul sau decizia asupra propriei 

vieți, a serviciilor și formelor de suport de care beneficiază; 

- abordarea integrată; abordarea centrată pe persoană în furnizarea de servicii; 

- parteneriatul; 

-  protecția împotriva neglijării și abuzului; 

- alegerea alternativei celei mai puțin restrictive în determinarea sprijinului și asistenței 

necesare; 

- integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi și obligații egale ca 

toți ceilalți membri ai societății. 

Potrivit Legii nr . 448/2006, persoanelor cu handicap le sunt garantate 

următoarele drepturi: 

- accesul liber la orice formă de educație; 

- dreptul la locuință – dreptul să închirieze cu prioritate locuințe puse la dispoziție de autorități; 

- gratuitate la transportul urban atât de suprafață, cât și la metrou; 

- facilități fiscale – nu plătesc impozit pe clădire și pe teren; 

- la asistent personal sau la indemnizație de însoțitor, în funcție de încadrarea în grad de 

handicap; 

-  dreptul la încadrare în muncă; 

- dreptul la un preaviz de cel puțin 30 de zile lucrătoare în cazul în care sunt concediați din 

motive care nu țin de persoana acestora; 

- o perioadă de probă de minim 45 de zile lucrătoare. 

Directiva 2000/78/CE obligă angajatorii să amenajeze locul de muncă astfel încât să 

poată avea acces și persoanele cu handicap, în măsura în care această amenajare nu atrage costuri 

excesive. În România, toate cheltuielile se restituie angajatorului, astfel încât nu pot avea 

caracter excesiv. 

Principala obligație a angajatorilor (autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, 

publice sau private, cu excepția instituțiilor publice de apărare națională, ordine publică și 

siguranță națională) este ca, în măsura în care au cel puțin 50 de salariați, cel puțin 4% din 
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aceștia trebuie să fie persoane cu handicap. Dacă nu îndeplinesc această obligație, trebuie să 

plătească lunar o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară, înmulțit cu numărul de 

locuri de muncă pe care ar trebui să le ocupe persoanele cu handicap. 

 

 

 

4. Evaluare 
 

1. Asistența socială, componentă a sistemului de securitate socială:  

a) se bazează pe starea de nevoie a beneficiarului; 

b) asigură un venit de înlocuire a câștigului profesional, în cazul în care survine un risc social; 

c) asigură dreptul la un minim necesar unui trai decent. 

2. În cazul sistemelor de beneficii de asistență socială:  

a) beneficiile pot fi acordate în mod universal; 

b) beneficiile pot fi acordate în mod selectiv; 

c) beneficiile se acordă întotdeauna persoanelor aflate în nevoie. 

3. Venitul minim garantat (ajutorul social): 

a) se acordă doar familiilor aflate în nevoie; 

b) nu poate fi cumulat cu alocația de stat pentru copii; 

c) se determină în funcție de numărul de persoane din familie și de veniturile acestora. 

4. Protecția drepturilor persoanelor cu handicap are la bază următoarele principii: 

a) prevenirea și combaterea discriminării; 

b) limitarea absolută a cheltuielilor cu protecția acestor persoane; 

c) adaptarea societății la persoana cu handicap.  

 

 

TEMĂ PENTRU REFERAT 

1. Precizați principalele trăsături ale sistemului de asistență socială. 

2. Analizați condițiile de acordare a venitului minim garantat având în vedere modificările aduse 

de legea nr. 192 din 2018.  
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După parcurgerea acestui suport de curs se presupune:  

 că știți care sunt drepturile dumneavoastră – şi ale altora – în 

calitate de beneficiar al sistemului de securitate socială din România; 

 că știți care sunt obligațiile dumneavoastră – şi ale altora – în 

calitate de beneficiar al sistemului de securitate socială din România; 

 că ştiţi să vă apăraţi drepturile dumneavoastră – şi ale altora – 

dobândite în virtutea calităţii de beneficiar al sistemului de securitate 

socială din România. 
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