
H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 

privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Art. I. — Normele metodologice de aplicare a Legii

nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de

garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006,

se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. — (1) Cota contribuției la Fondul de garantare pentru

plata creanțelor salariale, denumit în continuare Fondul de
garantare, datorată de angajatori potrivit art. 7 alin. (1) din lege,

se aplică asupra sumei veniturilor care constituie, potrivit

prevederilor legale, baza de calcul a contribuției individuale la

bugetul asigurărilor pentru șomaj realizate de salariații încadrați

cu contract individual de muncă, potrivit legii.

(2) Prin sintagma salariații încadrați cu contract individual de
muncă, potrivit legii, prevăzută la alin. (1) și art. 7 alin. (1) din

lege, se înțelege salariații încadrați în temeiul unui contract

individual de muncă încheiat pentru normă întreagă sau cu timp

parțial sau a unui contract de muncă la domiciliu, contract de

muncă temporară sau contract de ucenicie la locul de muncă,

indiferent de durata acestora, inclusiv salariații care cumulează

pensia cu salariul, în condițiile legii.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. — (1) Baza lunară de calcul asupra căreia angajatorii

prevăzuți la art. 7 alin. (1) din lege datorează contribuția la

bugetul asigurărilor pentru șomaj este cea prevăzută la art. 14

din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind

sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței

de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu

modificările și completările ulterioare.

(2) Cota contribuției datorate de angajatorii prevăzuți la art. 7

alin. (1) din lege la bugetul asigurărilor pentru șomaj este cea

stabilită prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit

art. 29 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru

șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și

completările ulterioare.”

3. Articolul 3 se abrogă.

Art. II. — Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii

nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de

garantare pentru plata creanțelor salariale, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006,

cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica

dându-se textelor o nouă numerotare.
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Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Pogea
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