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Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. - Prevederile prezentei legi reglementează condiţiile privind constituirea, gestionarea, utilizarea şi controlul Fondului de
garantare pentru plata creanţelor salariale, denumit în continuare Fondul de garantare.
Art. 2. - Din Fondul de garantare se asigură plata creanţelor salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă şi din
contractele colective de muncă încheiate de salariaţi cu angajatorii împotriva cărora au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti
definitive de deschidere a procedurii insolvenţei şi faţă de care a fost dispusă măsura ridicării totale sau parţiale a dreptului de
administrare, denumiţi în continuare angajatori în stare de insolvenţă.
Art. 3. - Constituirea, gestionarea şi utilizarea Fondului de garantare are la bază următoarele principii:
a) principiul contributivităţii, conform căruia Fondul de garantare se constituie prin distribuirea din contribuţia asiguratorie pentru
muncă datorată de angajatori la bugetul de stat a cotei prevăzute la art. 2206 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
___________
Litera a) a fost modificată prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 95/2017 începând cu 01.01.2018.
b) principiul obligativităţii, potrivit căruia angajatorii au, conform legii, obligaţia de a participa la constituirea Fondului de garantare,
prin plata contribuţiei asiguratorie pentru muncă prevăzute la art. 2203 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările
ulterioare;
___________
Litera b) a fost modificată prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 95/2017 începând cu 01.01.2018.
c) principiul repartiţiei, pe baza căruia fondul realizat se redistribuie pentru plata drepturilor salariale datorate de angajatorii în stare
de insolvenţă;
d) universalitatea obligaţiei de plată a creanţelor salariale, indiferent de îndeplinirea sau neîndeplinirea obligaţiei de contribuţie a
angajatorilor;
e) Fondul de garantare este independent de resursele gestionate de instituţia de administrare;
f) Fondul de garantare nu poate face obiectul măsurilor asigurătorii sau al executării silite.
___________
Alineatul a fost rectificat prin linia din Rectificare din 20/06/2006 începând cu 20.06.2006.
Art. 4. - În sensul prevederilor prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) angajator - persoana fizică sau persoana juridică ce poate să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă
sau raport de muncă, în condiţiile legii;
___________
Litera a) a fost modificată prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 95/2017 începând cu 01.01.2018.
b) angajator transnaţional - angajatorul persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi pe teritoriul României şi cel puţin pe al
unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
c) salariat - persoana fizică ce prestează muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, în temeiul unui contract individual de
muncă încheiat pentru normă întreagă sau cu timp parţial ori al unui contract de muncă la domiciliu, contract de muncă temporară
sau de ucenicie la locul de muncă, indiferent de durata acestora;
d) creanţe salariale - drepturile salariale şi alte drepturi băneşti datorate şi neplătite salariatului, care au fost stabilite în contractul
individual de muncă şi/sau în contractul colectiv de muncă.

CAPITOLUL II
Constituirea Fondului de garantare
Art. 5. - (1) Resursele financiare ale Fondului de garantare se constituie din:
a) sumele care se distribuie Fondului de garantare, conform art. 2206 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, din contribuţia asiguratorie pentru muncă;
___________
Litera a) a fost modificată prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 95/2017 începând cu 01.01.2018.
b) venituri reprezentând dobânzi, majorări de întârziere pentru neachitarea în termenul de plată a contribuţiei la Fondul de
garantare, precum şi din alte sume provenite din surse admise de lege;
c) sume provenite din recuperarea debitelor create în condiţiile prezentei legi, altele decât cele provenind din contribuţiile la Fondul
de garantare.
(2) Resursele financiare constituite potrivit prevederilor alin. (1) se prevăd distinct la partea de venituri a bugetului asigurărilor
pentru şomaj.
(3) Resursele financiare constituite potrivit alin. (1) sunt destinate în exclusivitate pentru finanţarea categoriilor de creanţe salariale
prevăzute de prezenta lege, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de gestionare a Fondului de garantare.
(4) Cheltuielile pentru finanţarea categoriilor de creanţe salariale prevăzute de prezenta lege, precum şi pentru finanţarea
cheltuielilor de gestionare a Fondului de garantare se prevăd distinct la partea de cheltuieli a bugetului asigurărilor pentru şomaj.
(5) În cazul în care veniturile Fondului de garantare depăşesc cheltuielile efectuate potrivit prevederilor prezentei legi, excedentele
anuale rezultate se reportează în anul următor şi se pot utiliza pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 13 alin. (1).
(6) Eventualele deficite înregistrate în situaţia în care veniturile sunt depăşite de cheltuielile Fondului de garantare se acoperă din
disponibilităţile înregistrate în anii precedenţi.
Art. 6. - (1) Execuţia de casă a sumelor aferente Fondului de garantare se realizează prin Trezoreria Statului.
(2) Disponibilităţile financiare ale Fondului de garantare se păstrează la Trezoreria Statului şi sunt purtătoare de dobânzi.
Art. 7. - Angajatorii au obligaţia de a plăti, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
contribuţia asiguratorie pentru muncă.
___________
Art. 7. - a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 95/2017 începând cu 01.01.2018.
Art. 8. - Angajatorii au obligaţia să depună declaraţia prevăzută la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit prevederilor acestei legi.
___________
Art. 8. - a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 95/2017 începând cu 01.01.2018.
Art. 9. - (1) Activitatea privind înregistrarea fiscală, declararea, stabilirea, verificarea, colectarea şi soluţionarea contestaţiilor pentru
contribuţia asiguratorie pentru muncă se realizează de organul fiscal central definit conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Din sumele realizate din activitatea de colectare a contribuţiei asiguratorie pentru muncă prevăzută la alin. (1) se distribuie la
Fondul de garantare cota prevăzută la art. 2206 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
___________
Art. 9. - a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 95/2017 începând cu 01.01.2018.
CAPITOLUL III
Gestionarea Fondului de garantare
Art. 10. - Gestionarea Fondului de garantare se face de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile pentru
ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale.
Art. 11. - În gestionarea Fondului de garantare agenţiile teritoriale au următoarele atribuţii:
a) primesc, examinează şi soluţionează cererile privind plata creanţelor salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă
şi/sau contractele colective de muncă;
b) stabilesc cuantumul creanţelor salariale cuvenite salariaţilor şi efectuează plata acestora;
c) recuperează debitele create în condiţiile prezentei legi, altele decât cele provenind din contribuţiile la Fondul de garantare;
d) reprezintă interesele Fondului de garantare în relaţiile cu instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, instanţele
judecătoreşti, societăţi sau organizaţii;
e) efectuează schimbul de informaţii cu instituţiile competente din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic
European.
Art. 12. - Cheltuielile de gestionare se suportă din resursele Fondului de garantare, în limita a 5% din venituri, în condiţiile stabilite
prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Punere în aplicare Art. 12. prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr.
200/2006 privind cons... din 21/12/2006 :
Art. 4. - (1) Nivelul anual al cheltuielilor de gestionare a Fondului de garantare, prevăzute la art. 12
din lege, se stabileşte în limita a 5% din resursele financiare ale Fondului de garantare, constituite
potrivit art. 5 alin. (1) din lege.
(2) Cheltuielile prevăzute la art. 12 din lege constau în:
a) cheltuieli curente;
b) cheltuieli de capital.

CAPITOLUL IV
Utilizarea Fondului de garantare
Art. 13. - (1) Din resursele Fondului de garantare se suportă, în limitele şi în condiţiile prevăzute în prezentul capitol, următoarele
categorii de creanţe salariale:
a) salariile restante;

Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 200/2006
privind cons... din 21/12/2006 :
(1) Creanţele salariale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), c), d) şi e) din lege sunt aferente
perioadei de 3 luni calendaristice prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege, perioadă care este
anterioară lunii în care se solicită acordarea drepturilor.
b) compensaţiile băneşti restante, datorate de angajatori pentru concediul de odihnă neefectuat de salariaţi, dar numai pentru
maximum un an de muncă;

Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 200/2006
privind cons... din 21/12/2006 :
(2) Creanţele salariale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) din lege se nasc la data încetării
contractului individual de muncă şi sunt aferente ultimelor 12 luni lucrate înainte de această dată.
c) plăţile compensatorii restante, în cuantumul stabilit în contractul colectiv de muncă şi/sau în contractul individual de muncă, în
cazul încetării raporturilor de muncă;

Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 200/2006
privind cons... din 21/12/2006 :
(1) Creanţele salariale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), c), d) şi e) din lege sunt aferente
perioadei de 3 luni calendaristice prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege, perioadă care este
anterioară lunii în care se solicită acordarea drepturilor.
d) compensaţiile restante pe care angajatorii au obligaţia de a le plăti, potrivit contractului colectiv de muncă şi/sau contractului
individual de muncă, în cazul accidentelor de muncă sau al bolilor profesionale;

Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 200/2006
privind cons... din 21/12/2006 :
(1) Creanţele salariale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), c), d) şi e) din lege sunt aferente
perioadei de 3 luni calendaristice prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege, perioadă care este
anterioară lunii în care se solicită acordarea drepturilor.
e) indemnizaţiile restante, pe care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a le plăti pe durata întreruperii temporare a activităţii.

Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 200/2006
privind cons... din 21/12/2006 :
(1) Creanţele salariale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), c), d) şi e) din lege sunt aferente
perioadei de 3 luni calendaristice prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege, perioadă care este
anterioară lunii în care se solicită acordarea drepturilor.
(2) Din Fondul de garantare nu se suportă contribuţiile sociale datorate de angajatorii în stare de insolvenţă.

Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 200/2006
privind cons... din 21/12/2006 :
Art. 6. - Contribuţiile sociale datorate de angajatorii în stare de insolvenţă, potrivit art. 13 alin. (2)
din lege, sunt:
a) contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări pentru şomaj, contribuţia de asigurări
pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate,
inclusiv contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, datorate de
angajator conform prevederilor legale până la data de 1 ianuarie 2018;
b) contribuţia asiguratorie pentru muncă şi, după caz, contribuţia de asigurări sociale, datorate de
angajatori conform prevederilor legale începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Art. 14. - (1) Suma totală a creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare nu poate depăşi cuantumul a 3 salarii medii brute
pe economie pentru fiecare salariat.
(2) Salariul avut în vedere la alin. (1) este salariul mediu brut pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică în luna în
care s-a deschis procedura insolvenţei.
Art. 15. - (1) Creanţele salariale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), c), d) şi e) se suportă pentru o perioadă de 3 luni calendaristice.

Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 200/2006
privind cons... din 21/12/2006 :
Art. 7. - (1) În situaţia în care creanţele salariaţilor angajatorului în stare de insolvenţă sunt
anterioare lunii în care s-a deschis procedura insolvenţei, perioada de 3 luni calendaristice
prevăzută la art. 15 alin. (1) din lege precedă datei deschiderii procedurii.
(2) În situaţia în care creanţele salariaţilor angajatorului în stare de insolvenţă sunt ulterioare lunii în
care s-a deschis procedura insolvenţei, perioada prevăzută la art. 15 alin. (1) din lege succedă
datei deschiderii procedurii.
A fost admisă pronunţarea unei hotărâri prealabile prin Decizie 16/2018 :
D E C I D E:
Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal, în
Dosarul nr. 4.833/62/2016, pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, în
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 200/2006 privind
constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările
ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006, cu modificările ulterioare, stabileşte că:
- perioada de maximum 3 luni, pentru care Fondul de garantare poate prelua şi plăti creanţele
salariale ale angajatorului în insolvenţă, se situează în intervalul de referinţă de 3 luni imediat
anterioare deschiderii procedurii de insolvenţă - 3 luni imediat ulterioare deschiderii procedurii de
insolvenţă;
- perioada de 3 luni, pentru care Fondul de garantare poate prelua şi plăti creanţele salariale ale
angajatorului în insolvenţă, se raportează exclusiv la data deschiderii procedurii insolvenţei.
Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 5 martie 2018.
(2) Perioada prevăzută la alin. (1) este perioada anterioară datei la care se solicită acordarea drepturilor şi precedă sau succedă
datei deschiderii procedurii insolvenţei.

A fost admisă pronunţarea unei hotărâri prealabile prin Decizie 16/2018 :
D E C I D E:
Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal, în
Dosarul nr. 4.833/62/2016, pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, în
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 200/2006 privind
constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările
ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006, cu modificările ulterioare, stabileşte că:
- perioada de maximum 3 luni, pentru care Fondul de garantare poate prelua şi plăti creanţele
salariale ale angajatorului în insolvenţă, se situează în intervalul de referinţă de 3 luni imediat
anterioare deschiderii procedurii de insolvenţă - 3 luni imediat ulterioare deschiderii procedurii de
insolvenţă;
- perioada de 3 luni, pentru care Fondul de garantare poate prelua şi plăti creanţele salariale ale
angajatorului în insolvenţă, se raportează exclusiv la data deschiderii procedurii insolvenţei.
Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 5 martie 2018.
(3) O altă solicitare privind plata creanţelor salariale poate fi făcută numai dacă perioada prevăzută la alin. (2) este mai mică de 3
luni.

Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 200/2006
privind cons... din 21/12/2006 :

Art. 8. - Creanţele salariate solicitate în condiţiile prevăzute de art. 15 alin. (3) din lege se suportă
pe perioada rămasă până la expirarea perioadei prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege.
Art. 16. - Creanţele izvorâte din raporturi de muncă, plătite în cazul falimentului, potrivit legislaţiei în vigoare, se diminuează cu
sumele achitate din Fondul de garantare.
Art. 17. - În situaţia în care se pronunţă închiderea procedurii de insolvenţă, ca urmare a redresării angajatorilor, aceştia sunt
obligaţi să restituie sumele suportate din Fondul de garantare, în termen de 6 luni de la pronunţarea hotărârii de închidere a
procedurii.
Art. 18. - Hotărârea de închidere a procedurii va fi notificată de îndată de judecătorul-sindic agenţiei teritoriale de ocupare a forţei
de muncă în a cărei rază se află sediul, domiciliul sau reşedinţa angajatorului.
Art. 19. - (1) Stabilirea cuantumului creanţelor salariale cuvenite salariaţilor şi efectuarea plăţii acestora se realizează de agenţiile
teritoriale, la cererea scrisă a administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvenţă.
(2) Agenţia teritorială poate proceda la stabilirea cuantumului creanţelor salariale cuvenite salariaţilor şi la efectuarea plăţii
acestora şi în baza cererii formulate de către salariaţii angajatorului în stare de insolvenţă sau de organizaţiile legal constituite ce
reprezintă interesele acestora.
(3) Cererile prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi însoţite de documente care să ateste că împotriva angajatorului a fost pronunţată o
hotărâre judecătorească definitivă de deschidere a procedurii insolvenţei şi a fost dispusă măsura ridicării totale sau parţiale a
dreptului de administrare.
(4) Înainte de a se adresa agenţiei teritoriale, salariaţii sau organizaţiile legal constituite ce reprezintă interesele acestora trebuie
să notifice în scris administratorul sau lichidatorul angajatorului în stare de insolvenţă, în vederea efectuării demersurilor necesare
pentru plata creanţelor salariale potrivit alin. (1). O copie a notificării se va ataşa la cererea adresată agenţiei teritoriale, potrivit alin.
(2).

Punere în aplicare Art. 19. prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr.
200/2006 privind cons... din 21/12/2006 :
Art. 9. - (1) Cererile prevăzute la art. 19 din lege se întocmesc după modelul prevăzut în anexa nr. 1
la prezentele norme şi se depun la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă sau a
municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială, în a cărei rază se află sediul,
domiciliul sau reşedinţa angajatorului.
(2) În cazul angajatorului transnaţional în stare de insolvenţă, cererile prevăzute la alin. (1) se vor
depune la agenţia teritorială în a cărei rază îşi desfăşoară activitatea salariaţii care prestează în mod
obişnuit muncă pe teritoriul României.
ANEXA Nr. 1 la norme
Către,
Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă
a judeţului ................../municipiului Bucureşti
CERERE
pentru stabilirea cuantumului şi plata creanţelor ce se suportă
din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
În temeiul prevederilor art. 19 alin. ....... din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea
Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, denumită în continuare lege, persoană
fizică/persoană juridică/dl. (d-na)/organizaţia ................, cu sediul/domiciliul/reşedinţa în .......... str.
............, nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ............................................... în calitate
de administrator/lichidator/salariat(ă)/reprezentant al salariaţilor angajatorului în stare de insolvenţă
.......................... cu sediul/domiciliul/reşedinţa în ........., str. ............., nr. ...., bloc ..., sc. ..., et. ..., ap.
..., judeţul/sectorul .........., vă solicit să procedaţi la stabilirea cuantumului şi la plata creanţelor ce se
suportă din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.
Anexăm prezentei cereri următoarele documente*):
[] copie de pe hotărârea judecătorească definitivă de deschidere a procedurii de insolvenţă;
[] copie de pe hotărârea judecătorească prin care s-a dispus măsura ridicării parţiale sau totale a
dreptului de administrare;
[] copie de pe hotărârea prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege;
[] copie de pe notificarea adresată administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de
insolvenţă, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanţelor salariale;
[] situaţia creanţelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15
din lege, întocmită de administrator sau lichidator;
[] copii de pe pontajele care atestă prestarea muncii de către salariaţi în perioadele prevăzute la art.
13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din lege, pentru creanţele salariale prevăzute la art. 13 lit. a) şi e) din
lege;
[] copii de pe statele de plată care atestă existenţa creanţelor salariale aferente perioadelor
prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din lege;

[] copie de pe contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul angajatorului în stare de insolvenţă;
[] copii de pe contractele individuale de muncă ale salariaţilor care au suferit accidente de muncă
sau boli profesionale;
[] copii de pe certificatele medicale pe baza cărora se acordă, potrivit legii, indemnizaţia pentru
incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de muncă şi bolilor profesionale;
[] copii de pe procesele-verbale de cercetare a accidentelor de muncă, întocmite, potrivit legii, de
autoritatea competentă;
[] copii de pe formularele de declarare finală a bolilor profesionale, întocmite, potrivit legii, de
autoritatea competentă;
[] copii de pe fişele de lichidare ale persoanelor ale căror raporturi de muncă au încetat în perioadele
prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din lege.
Data
Semnătura solicitantului,
*) Se bifează cu "x" căsuţele corespunzătoare documentelor anexate de solicitant.
Art. 10. - (1) Cererea prevăzută la art. 19 alin. (1) din lege trebuie însoţită de următoarele
documente:
a) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă de deschidere a procedurii de insolvenţă;
b) copie de pe hotărârea judecătorească prin care s-a dispus măsura ridicării parţiale sau totale a
dreptului de administrare;
c) situaţia creanţelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15
din lege, întocmită de administrator sau lichidator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la
prezentele norme;
d) copii de pe pontajele care atestă prestarea muncii de către salariaţi în perioadele prevăzute la art.
13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din lege, pentru creanţele salariale prevăzute la art. 13 lit. a) şi e) din
lege;
e) copii de pe statele de plată care atestă existenţa creanţelor salariale aferente perioadelor
prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din lege;
f) copie de pe contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul angajatorului în stare de insolvenţă;
g) copii de pe contractele individuale de muncă ale salariaţilor care au suferit accidente de muncă
sau boli profesionale;
h) copii de pe certificatele medicale pe baza cărora se acordă, potrivit legii, indemnizaţia pentru
incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de muncă şi bolilor profesionale;
i) copii de pe procesele-verbale de cercetare a accidentelor de muncă, întocmite, potrivit legii, de
autoritatea competentă;
j) copii de pe formularele de declarare finală a bolilor profesionale, întocmite, potrivit legii, de
autoritatea competentă;
k) copii de pe fişele de lichidare ale persoanelor ale căror raporturi de muncă au încetat în
perioadele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din lege.
(2) În cazul angajatorului transnaţional în stare de insolvenţă, cererea prevăzută la art. 19 alin. (1)
din lege trebuie însoţită de o copie de pe hotărârea prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege precum şi
de documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) -k);
(3) Cererea prevăzută la art. 19 alin. (2) din lege trebuie însoţită de documentele prevăzute la alin.
(1) lit. a) şi b) precum şi de o copie de pe notificarea adresată, potrivit art. 19 alin. (4) din lege,
administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvenţă, în vederea efectuării
demersurilor necesare pentru plata creanţelor salariale.
(4) În cazul angajatorului transnaţional în stare de insolvenţă, cererea prevăzută la art. 19 alin. (2)
din lege trebuie însoţită de o copie de pe hotărârea judecătorească prevăzută la art. 20 alin. (2) din
lege, de documentul prevăzut la alin. (1) lit. b) precum şi de o copie de pe notificarea adresată,
potrivit art. 19 alin. (4) din lege, administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de
insolvenţă, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanţelor salariale.
(5) În situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) -k) se depun de
administratorul sau lichidatorul angajatorului în stare de insolvenţă, la solicitarea scrisă formulată de
agenţia teritorială competentă potrivit art. 9.
ANEXA Nr. 2 la norme
Angajatorul în stare de insolvenţă:

Sediul/adresa:
SITUAŢIA*)
creanţelor salariate aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1)
lit. b) şi/sau art. 15 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi
utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariate

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele
salariatului

0

1

Luna .........
Data încetării
Salarii
Compensaţii Indemnizaţii
C.N.P. Adresa raporturilor de restante (art. restante (art. restante (art.
muncă
13 alin. (1) 13 alin. (1) 13 alin. (1)
lit. a) din
lit. d) din
lit. e) din
lege)
lege)
lege)
2
3
4
5
6
7

CREANŢE SALARIALE
aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 (lei)
Luna ........

Luna .......

Salarii
restante Compensaţii Indemnizaţii
(art. 13
restante
restante
alin. (1) (art. 13 alin. (art. 13 alin.
lit. a) (1) lit. d) din (1) lit. e) din
din
lege)
lege)
lege)
8
9
10

Salarii
restante
(art. 13
alin. (1)
lit. a)
din
lege)
11

Compensaţii
băneşti
Compensaţii Indemnizaţii
restante
restante
restante
(art. 13 alin. (art. 13 alin. (art. 13
(1) lit. d) din (1) lit. e) din alin. (1)
lit. b) din
lege)
lege)
lege)
12

13

14

TOTAL
Plăţi creanţe/
compen- salariat
satorii
(lei)
restante (total
(art. 13 coloane
alin. (1) 5-15)
lit. c) din
lege)
15

16

TOTAL GENERAL (lei)
Data întocmirii:

Administrator/lichidator

*) Administratorul sau lichidatorul angajatorului în stare de insolvenţă îşi asumă răspunderea pentru
corectitudinea întocmirii prezentei situaţii şi pentru veridicitatea datelor înscrise în aceasta.
**) Creanţele salariate avute în vedere la întocmirea prezentei situaţii, în valoare netă, rezultă din
evidenţele contabile ale angajatorului în stare de insolvenţă.
Art. 11. - (1) Creanţele salariale avute în vedere la întocmirea situaţiei prevăzute la art. 10 alin. (1)
lit. c), în valoare netă, rezultă din evidenţele contabile ale angajatorului în stare de insolvenţă.
(2) În situaţia în care contractele individuale de muncă şi/sau contractele colective de muncă
încheiate de salariaţi cu angajatorii în stare de insolvenţă prevăd expres obligaţia plăţii în natură a
unei părţi din salariu iar executarea întocmai nu este posibilă, obligaţia se va transforma în
echivalent bănesc.
(3) Creanţele salariale exprimate în valută vor fi transformate în lei, la cursul de schimb stabilit de
Banca Naţională a României existent la data deschiderii procedurii de insolvenţă.

(4) Administratorul sau lichidatorul angajatorului în stare de insolvenţă îşi asumă răspunderea
pentru corectitudinea întocmirii situaţiei prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) şi pentru veridicitatea
datelor înscrise în aceasta.
Art. 12. - Soluţionarea cererilor prevăzute la art. 19 din lege se face în termen de 45 de zile de la
data înregistrării acestora la agenţia teritorială competentă, stabilită potrivit art. 9.
Art. 20. - (1) În cazul angajatorului transnaţional în stare de insolvenţă, stabilirea cuantumului creanţelor salariale cuvenite
salariaţilor care prestează în mod obişnuit muncă pe teritoriul României şi efectuarea plăţii acestora se realizează de agenţia
teritorială în a cărei rază îşi desfăşoară activitatea salariaţii.
(2) La stabilirea stării de insolvenţă se ia în considerare hotărârea pronunţată de autoritatea competentă dintr-un stat membru al
Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, prin care se deschide procedura sau, după caz, prin care se constată că nu
există bunuri în averea debitorului sau că sunt insuficiente pentru a justifica deschiderea procedurii insolvenţei şi se pronunţă
radierea acestuia din registrul în care este înmatriculat.
Art. 21. - (1) În situaţia în care, în urma examinării documentelor prevăzute la art. 19 alin. (1) şi (3), se constată îndeplinirea
condiţiilor prevăzute la art. 2, agenţia teritorială emite dispoziţia privind stabilirea cuantumului creanţelor salariale suportate din
Fondul de garantare pentru salariaţii angajatorului în stare de insolvenţă.

Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 200/2006
privind cons... din 21/12/2006 :
Art. 13. - (1) În situaţia în care se constată îndeplinirea de către angajator a condiţiilor prevăzute la
art. 2 din lege, agenţia teritorială va emite dispoziţia prevăzută la art. 21 alin. (1) din lege.
(2) Prin dispoziţia prevăzută la alin. (1), întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la
prezentele norme, agenţia teritorială va stabili, pe baza situaţiei prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c),
cuantumul creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare pentru fiecare dintre salariaţii
angajatorului în stare de insolvenţă.
ANEXA Nr. 3 la norme
Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă
a judeţului .............../municipiului Bucureşti
DISPOZIŢIE*)
nr. ........ din .............
privind stabilirea cuantumului şi plata creanţelor
ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă .................., reprezentată prin director executiv ...........,
numit în baza Ordinului/Deciziei nr. ............ având în vedere prevederile art. 21 alin. (1) din Legea
nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor
salariale, denumită în continuare lege, constatând îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 2 din
lege,
DISPUNE:
Art. 1. - Se stabileşte dreptul la plata creanţelor salariale, în limitele şi în condiţiile prevăzute de
lege, pentru salariaţii angajatorului în stare de insolvenţă .................. cu sediul/domiciliul/reşedinţa
în ..............., str. ................, nr. ......., bloc ......, sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ............,
având codul de identificare fiscală ........... .
Art. 2. - Suma totală a creanţelor suportate din Fondul de garantare pentru plata creanţelor
salariale, pentru fiecare salariat al angajatorului în stare de insolvenţă, este prevăzută în Anexele
nr. ....... - ........ .
Art. 3. - Cuantumul total al creanţelor suportate din Fondul de garantare pentru plata creanţelor
salariate, pentru salariaţii angajatorului în stare de insolvenţă, rezultând din însumarea
cuantumurilor prevăzute la art. 2 este de ............. lei.
Art. 4. - Cuantumul salariul mediu brut pe economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică
în luna în care s-a deschis procedura insolvenţei este de ............. lei.
Art. 5. - În situaţia prevăzută la art. 17 din lege, prezenta dispoziţie constituie titlu de creanţă, care
devine titlu executoriu la data la care expiră termenul de plată.
Art. 6. - Cu drept de contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa competentă
potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Director executiv,
*) Prezenta dispoziţie, împreună cu anexele, se întocmeşte în 3 (trei) exemplare, dintre care:
exemplarul 1 rămâne la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, exemplarul 2 se comunică
administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvenţă iar exemplarul 3 se
transmite la compartimentul plăţi.

O copie de pe prezenta dispoziţie, însoţită de anexa corespunzătoare, se comunică fiecăruia dintre
salariaţii angajatorului în stare de insolvenţă cărora li s-a stabilit dreptul la plata creanţelor
salariate.
Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă
a judeţului ................./municipiului Bucureşti
Anexa nr. ...........
la Dispoziţia nr. .............. din ................
Cuantumul creanţelor suportate din Fondul de garantare pentru
plata creanţelor salariale
Cuantumul
creanţelor
salariatului
Suma totală a
angajatorului în
creanţelor
Numele şi prenumele
stare de
suportate din
salariatului angajatorului în C.N.P. Adresa
insolvenţă,
Fondul de
stare de insolvenţă
prevăzut la poziţia garantare pentru
nr. ......... din
plata creanţelor
situaţia întocmită
salariale**)
de administrator
sau lichidator*)
*) Conform situaţiei întocmite şi depuse de administrator sau lichidator, potrivit art. 10 alin. (1) lit. c)
din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului
de garantare pentru plata creanţelor salariale.
**) Suma totală a creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare nu poate depăşi cuantumul
a 3 salarii medii brute pe economie, pentru fiecare salariat.
Cuantumul salariul mediu brut pe economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în luna în
care s-a deschis procedura insolvenţei este de ... lei.
Art. 14. - (1) În cazul în care cuantumul creanţelor salariale aferente unui salariat, care rezultă din
situaţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c), este mai mic de 3 salarii medii brute pe economie,
cuantumul creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare va fi egal cu cel evidenţiat în
situaţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c).
(2) În cazul în care cuantumul creanţelor salariale aferente unui salariat, care rezultă din situaţia
prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c), este mai mare de 3 salarii medii brute pe economie, cuantumul
creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare va fi egal cu 3 salarii medii brute pe
economie.
Art. 16. - Dispoziţiile emise de agenţiile teritoriale prevăzute la art. 21 alin. (1) şi (3) din lege pot fi
contestate de persoanele interesate la instanţa judecătorească competentă potrivit legii.
Art. 17. - (1) Creanţele salariale suportate din Fondul de garantare se vor achita în lei, într-o
singură tranşă, prin sistemul de plată general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând
indemnizaţia de şomaj.
(2) Plata creanţelor prevăzute la alin. (1) se va face salariaţilor angajatorului în stare de insolvenţă
sau persoanelor împuternicite de aceştia, stabilite prin procură specială, autentificată potrivit legii.
(2) Dispoziţia prevăzută la alin. (1) se comunică administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvenţă şi constituie
titlu de creanţă, care devine titlu executoriu la data la care expiră termenul de plată, în situaţia prevăzută la art. 17.
(3) În cazul în care se constată că angajatorul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2, cererea prevăzută la art. 19 alin. (1) se
respinge, prin dispoziţia motivată a agenţiei teritoriale, care se comunică persoanelor prevăzute la art. 19.

Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 200/2006
privind cons... din 21/12/2006 :
Art. 15. - (1) În situaţia în care se constată neîndeplinirea de către angajator a condiţiilor prevăzute
la art. 2 din lege, agenţia teritorială va emite dispoziţia prevăzută la art. 21 alin. (3) din lege.
(2) Prin dispoziţia prevăzută la alin. (1), întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la
prezentele norme, agenţia teritorială va respinge motivat cererile formulate potrivit art. 19 alin. (1)
sau (2) din lege.
ANEXA Nr. 4 la norme

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă
a judeţului .........../municipiului Bucureşti
DISPOZIŢIE*)
nr. ......... din ..........
privind respingerea cererii pentru stabilirea cuantumului şi plata
creanţelor ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata
creanţelor salariale
Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă ........., reprezentată prin director executiv ........., numit în
baza Ordinului/Deciziei nr. ......, având în vedere prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 200/2006
privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, denumită în
continuare lege,
DISPUNE:
Art. 1. - Se respinge cererea înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă sub nr.
....../..... pentru stabilirea cuantumului şi plata creanţelor salariale cuvenite salariaţilor angajatorului
............................... cu sediul/domiciliul/reşedinţa în .................., str. ..........., nr. ......, bloc ......., sc.
....., et. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ............. .
Art. 2. - Motivul respingerii cererii îl constituie neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 din lege.
Art. 3. - Cu drept de contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa competentă
potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Director executiv,
*) Se întocmeşte în 2 (două) exemplare, dintre care: exemplarul 1 rămâne la agenţia pentru
ocuparea forţei de muncă iar exemplarul 2 se înmânează solicitanţilor prevăzuţi la art. 19 alin. (1) şi
(2) din lege.
Art. 16. - Dispoziţiile emise de agenţiile teritoriale prevăzute la art. 21 alin. (1) şi (3) din lege pot fi
contestate de persoanele interesate la instanţa judecătorească competentă potrivit legii.
Art. 22. - (1) În cazul în care angajatorii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 17 nu restituie de bunăvoie sumele suportate din Fondul
de garantare, agenţiile teritoriale vor proceda la acţiuni de executare silită.
(2) Debitele create prin nerespectarea de către angajatorii prevăzuţi la art. 17 a obligaţiei de restituire a sumelor suportate din
Fondul de garantare se recuperează de la aceştia în temeiul dispoziţiei prevăzute la art. 21 alin. (1).
(3) Activitatea de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor prevăzute la alin. (2) se
realizează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către
personalul de specialitate din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, desemnat prin dispoziţii ale directorilor executivi.
CAPITOLUL V
Sancţiuni
Art. 23. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) necomunicarea datelor şi informaţiilor solicitate în scris de agenţiile teritoriale, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de
prezenta lege;
b) comunicarea de date şi informaţii incomplete sau eronate.
(2) Prevederile alin. (1) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 24. - Contravenţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 3.000 lei (RON), cea prevăzută la lit. a);
b) cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), cea prevăzută la lit. b).
Art. 25. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 23 alin. (1) şi, respectiv, la art. 24 se realizează de
organele de control ale agenţiilor teritoriale.
Art. 26. - Dispoziţiile referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 27. - Sumele încasate din amenzile contravenţionale aplicate conform prezentei legi se fac venit la bugetul de stat.
Art. 28. - Litigiile privind aplicarea prevederilor prezentei legi se soluţionează de instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.
CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale
Art. 29. - (1) Dispoziţiile prezentei legi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
(2) Beneficiază de prevederile prezentei legi salariaţii angajatorilor pentru care starea de insolvenţă intervine după data de 1
ianuarie 2007.
(3) Sumele necesare pentru plata creanţelor salariale prevăzute la art. 13, precum şi cheltuielile de gestionare a Fondului de
garantare se suportă pentru anul 2007 din subvenţia acordată de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 200/2006

privind cons... din 21/12/2006 :
Art. 18. - Pentru subvenţia de la bugetul de stat acordată potrivit art. 29 alin. (3) din lege, trezoreria
statului nu va calcula dobânzi.
Art. 30. - În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va aproba
normele metodologice de aplicare a acesteia.
*
Prezenta lege transpune:
- Directiva Consiliului nr. 80/987/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la protecţia salariaţilor în cazul
insolvabilităţii angajatorului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 283 din 28 octombrie 1980,
cu modificările aduse prin Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2002/74/CE, publicată în Jurnalul Oficial, seria L, nr.
270 din 8 octombrie 2002;
- prevederile art. 1 din Directiva (UE) 2015/1794 a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 octombrie 2015 de modificare a
directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE şi 2002/14/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a directivelor 98/59/CE
şi 2001/23/CE ale Consiliului, în ceea ce priveşte navigatorii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr.
263 din 8 octombrie 2015.
___________
Paragraful a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 127/2018 începând cu 17.06.2018.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia
României, republicată.
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