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Istoric consolidări  

    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
  ARTICOL UNIC 
  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6 din 18 ianuarie 

2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor 

finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2017, cu următoarele 

modificări şi completări: 
  1. La articolul I punctul 1, litera c) a alineatului (1) al 

articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
  "c) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat, respectiv creşe, grădiniţe, 

şcoli generale, licee, colegii naţionale, precum şi alte unităţi de 

învăţământ preuniversitar de stat, înfiinţate potrivit legii;" 
  2. Articolul III se modifică şi va avea următorul cuprins:  
  "ART. III 
  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă se instituie etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare 

locală, care se derulează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, în cadrul căreia se va 

asigura finanţarea pentru un număr de până la 9.500 obiective de 

investiţii noi introduse în program, în domeniile prevăzute la art. 7 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea 

nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, din care cel 

mult 2.500 de creşe şi grădiniţe şi cel mult 2.000 de unităţi de 

învăţământ preuniversitar care necesită efectuarea de lucrări de 

realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare în vederea 

obţinerii autorizaţiilor de funcţionare şi pentru desfăşurarea în bune 

condiţii a procesului educaţional, pentru care se asigură finanţarea 

multianuală, conform prevederilor legale, până la finalizarea 

acestora." 
  3. După articolul V se introduce un nou articol, articolul V^1, cu 

următorul cuprins: 
  "ART. V^1 
  (1) Obiectivele/Proiectele de investiţii şi celelalte categorii de 

investiţii finanţate, total sau parţial, din fonduri publice, 
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respectiv din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 

500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

se realizează cu încadrarea în standardele de cost, în vigoare la data 

aprobării/reaprobării indicatorilor tehnico-economici, conform legii. 
  (2) Standardele de cost se elaborează de către ministere şi 

celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, 

pentru domeniile de activitate specifice acestora, cu avizul 

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi 

Fondurilor Europene, se aprobă şi, după caz, se modifică şi/sau se 

completează, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene." 
  4. Articolul VIII se modifică şi va avea următorul cuprins: 
  "ART. VIII 
  Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 

urmează: 
  1. La articolul 58, după alineatul (4) se introduc două noi 

alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins: 
  "(5) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă încheie, în scris, cu 

fiecare şomer de lungă durată înregistrat, care nu poate beneficia de 

Garanţia pentru Tineret, un acord de integrare în muncă, într-un 

termen ce nu va depăşi 18 luni de la data înregistrării ca şomer. 
(6) Procedura privind punerea în aplicare a prevederilor alin. (5), 

precum şi modelul acordului de integrare în muncă se aprobă prin ordin 

al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă." 
  2. Articolul 73^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
  "ART. 73^1 
  (1) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor 

speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile 

de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei 

de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare 

de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o 

primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de 

referinţă în vigoare la data încadrării. 
  (2) Prima de inserţie stabilită în cuantumul prevăzut la alin. (1) 

se acordă în două tranşe, astfel: 
  a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării; 
  b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea 

perioadei de 12 luni de la angajare. 
  (3) Nu beneficiază de prevederile alin. (1): 
  a) absolvenţii care, la data absolvirii studiilor, aveau raporturi 

de muncă sau de serviciu; 
  b) absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în 

raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani, cu excepţia 

situaţiei în care, pentru persoanele respective, aceşti angajatori au 

beneficiat de stimulent financiar în condiţiile Legii nr. 

72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi 

studenţilor, cu modificările ulterioare; 



  c) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii 

au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă. 
  (4) Persoanele care beneficiază de prima de inserţie prevăzută la 

alin. (1) au dreptul la menţinerea primei acordate şi în situaţia în 

care, în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de 

muncă sau de serviciu la primul angajator şi se încadrează, în termen 

de 30 de zile, la un alt angajator, în condiţiile în care încadrarea 

în muncă la cel de-al doilea angajator se realizează în aceleaşi 

condiţii, respectiv cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 

12 luni." 
  3. La articolul 76, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
  "(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), angajaţii nu au 

obligaţia de a restitui sumele prevăzute la art. 73^1 alin. (1), art. 

74 şi art. 75, în situaţia prevăzută la art. 73^1 alin. (4), respectiv 

art. 75^1 alin. (5)." 
  4. După articolul 76^1 se introductrei noi articole, articolele 

76^2-76^4, cu următorul cuprins: 
  "ART. 76^2 
  (1) Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea 

forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o 

altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de 

localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a 

acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în 

localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, 

beneficiază de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării 

cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar 

nu mai mult de 900 lei. 
  (2) Prima de relocare prevăzută la alin. (1) se acordă persoanelor 

ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situaţia 

în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu 

depăşesc suma de 5.000 lei/lună. 
  (3) Persoanele singure şi familiile prevăzute la alin. (2) sunt 

definite în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 
  (4) Prin sintagma cheltuieli pentru locuire prevăzută la alin. (1) 

se înţelege cheltuielile necesare pentru plata chiriei şi a 

utilităţilor în noul domiciliu sau noua reşedinţă. 
  (5) În situaţia în care angajatorul sau autorităţile administraţiei 

publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu sau 

suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale 

angajatorului sau fonduri publice, prima de relocare nu se acordă. 
  (6) Prima de relocare stabilită în cuantumul prevăzut la alin. (1) 

se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni, în situaţia în 

care în această perioadă sunt respectate condiţiile prevăzute la alin. 

(1) şi (2). 
  ART. 76^3 
  (1) Prima de relocare prevăzută la art. 76^2 se acordă la cerere şi 

nu se cumulează cu prima de activare, cu prima de încadrare sau cu 

prima de instalare prevăzute la art. 73^2, la art. 74, respectiv la 

art. 75. 



  (2) Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează 

în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni. 
  (3) Nu beneficiază de prima de relocare: 
  a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de relocare sau de 

una dintre primele prevăzute la art. 74 şi 75, în ultimele 36 de luni 

premergătoare solicitării 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 la care calitatea de 

administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane 

fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat şi la 

alţi angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau 

de serviciu în ultimii 2 ani; 
  d) persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost 

suspendată potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare 

a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata 

indemnizaţiei de şomaj încetează potrivit art. 44 lit. a); 
  e) absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină 

dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat 

concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în 

condiţiile legii; 
  f) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii 

au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă; 
  g) persoanele care deţin în proprietate sau coproprietate o altă 

locuinţă în localitatea în care îşi schimbă domiciliul sau îşi 

stabilesc reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, ca urmare 

a încadrării în muncă. 
  (4) Persoanele care beneficiază de prima de relocare au dreptul la 

menţinerea acesteia şi în cazul în care, în perioada de 36 de luni de 

la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la 

angajatorul la care s-au încadrat în muncă şi se încadrează în termen 

de 30 de zile la un alt angajator, în aceleaşi condiţii. 
  ART. 76^4 
  (1) Angajaţii au obligaţia de a restitui integral sumele primite 

potrivit dispoziţiilor art. 76^2 alin. (1), în situaţia în care 

raporturile de muncă sau de serviciu încetează, într-o perioadă mai 

mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul 

următoarelor prevederi: 
  a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) şi h), art. 61 lit. 

a) şi b) şi art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
  b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care încetarea 

este la iniţiativa angajatului; 
  c) art. 97 lit. b) şi e), art. 98 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 

101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
  (2) Angajaţii au obligaţia de a restitui integral suma primită ca 

primă de relocare potrivit art. 76^2 alin. (1) în situaţia în care 

revin la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, într-o perioadă de 12 

luni de la angajare." 
" 



  5. Articolul X se abrogă.  
  6. La articolul XI punctul 7, articolul 12 se modifică şi va avea 

următorul cuprins:  
  "ART. 12 
  În exercitarea atribuţiilor sale, M.R.P. acordă finanţări 

nerambursabile destinate derulării proiectelor asociaţiilor, 

organizaţiilor, persoanelor juridice legal constituite şi persoanelor 

fizice autorizate române şi din state terţe în beneficiul 

comunităţilor româneşti de pretutindeni, în urma unui proces de 

evaluare şi selecţie realizat la nivelul M.R.P. şi, după caz, în 

colaborare cu alte instituţii ale statului, în conformitate cu 

principiul transparenţei şi prevederile legale în materie." 
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 

prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată.  
          p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
          FLORIN IORDACHE  
          PREŞEDINTELE SENATULUI 
          CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU 
  Bucureşti, 11 decembrie 2017. 
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