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    Act de bază 
#B: Legea nr. 416/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

401 din 20 iulie 2001 

 

    Acte modificatoare 
#M39: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2018 

#M38: Legea nr. 192/2018 

#M37: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 

#M36: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2018 

#M35: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2017 

#M34: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2017 

#M33: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2016 

#M32: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 

#M31: Legea nr. 196/2016 

#M30: Legea nr. 342/2015 

#M29: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015** 

#M28: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2015 

#M27: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 

#M26: Legea nr. 18/2014 

#M25: Ordonanţa Guvernului nr. 27/2013 

#M24: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2013 

#M23: Legea nr. 166/2012 

#M22: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 

#M21: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2011 

#M20: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 

#M19: Legea nr. 277/2010 

#M18: Legea nr. 276/2010 

#M17: Legea nr. 118/2010 

#M16: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2009 

#M15: Hotărârea Guvernului nr. 1664/2008 



#M14: Legea nr. 51/2008 

#M13: Hotărârea Guvernului nr. 11/2008 

#M12: Hotărârea Guvernului nr. 5/2007 

#M11: Legea nr. 115/2006 

#M10: Hotărârea Guvernului nr. 1770/2005 

#M9: Hotărârea Guvernului nr. 2302/2004 

#M8: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2004 

#M7: Hotărârea Guvernului nr. 1431/2003 

#M6: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003*, abrogată prin Legea nr. 

277/2010 (#M19) 

#M5: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003, abrogată prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 (#M20) 

#M4: Legea nr. 2/2003 

#M3: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2002 

#M2: Hotărârea Guvernului nr. 1037/2002 

#M1: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2002 

 

    În lista de mai sus, actele normative marcate cu asterisc (*) sunt modificate, 

abrogate sau respinse şi modificările efectuate prin aceste acte normative asupra 

Legii nr. 416/2001 nu mai sunt de actualitate. 

 

    Actele normative marcate cu două asteriscuri (**) se referă la derogări de la 

Legea nr. 416/2001 sau conţin modificări/abrogări efectuate asupra acestor 

derogări. 

 

    Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus 

sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat 

actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma 

#M1, #M2 etc. 

 

#CIN 

    NOTE: 
    1. Conform art. 96 lit. a) şi art. 97 din Legea nr. 196/2016 (#M31), cu 

modificările ulterioare, Legea nr. 416/2001 se abrogă la data de 1 aprilie 2021. 

    A se vedea şi art. 90, 94 şi 95 din Legea nr. 196/2016 (#M31). 

 

    2. Prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 au fost aprobate Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat. 

 



    3. A se vedea anexa nr. 3 "Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011" din Ordinul 

ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1474/2011. 

 

    4. În textul actualizat, toate sumele exprimate anterior în lei vechi au fost 

transformate în lei noi. 

 

#B 
    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

    CAPITOLUL I 

 

    SECŢIUNEA 1 

    Dispoziţii generale 
 

    ART. 1 

    (1) Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim 

garantat ca formă de asistenţă socială. 

    (2) Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în 

condiţiile prevăzute de prezenta lege. 

#M11 
    (3) Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe principiul solidarităţii 

sociale, în cadrul unei politici naţionale de asistenţă socială. 

#M18 
    ART. 2 

    (1) În sensul prezentei legi, termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, 

soţia şi copiii lor necăsătoriţi, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi 

gospodăresc împreună. 

    (2) Se consideră familie şi persoana care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu 

copiii aflaţi în întreţinerea sa şi se află în una dintre următoarele situaţii: 

    a) este necăsătorită; 

    b) este văduvă; 

    c) este divorţată; 

    d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre 

judecătorească; 

    e) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. 

a) - d). 

#M11 



    (3) Se consideră familie şi fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi care 

nu au domiciliul sau reşedinţa comună cu părinţii. 

#M18 
    (4) În sensul alin. (1) se asimilează termenului familie bărbatul şi femeia 

necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, aflaţi în întreţinerea acestora, 

care locuiesc şi gospodăresc împreună. 

#M11 

    (5) Prin termenul copil se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul 

unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul dat în plasament familiei sau 

persoanei ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela, potrivit legii. 

#M18 
    (6) Prin termenul persoană singură se înţelege persoana care a împlinit vârsta 

de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor. 

#M11 

    (7) Beneficiază de reglementările prezentei legi şi familiile sau persoanele 

singure, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, care au reşedinţa sau, după caz, 

domiciliul în România, în condiţiile legislaţiei române. 

#M11 
    ART. 3 

    (1) Au dreptul la venitul minim garantat, în condiţiile prezentei legi, şi soţii 

despărţiţi în fapt, dacă ancheta socială atestă situaţia existentă şi justifică 

acordarea acestuia. 

    (2) Beneficiază de reglementările prezentei legi şi persoanele fără domiciliu sau 

reşedinţă şi fără locuinţă, aflate în situaţie de nevoie, pe baza declaraţiei pe 

propria răspundere că nu au solicitat ajutorul social de la alte primării. 

    (3) Persoanele fără locuinţă beneficiază de ajutor social numai pe perioada în 

care se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor 

administrativ-teritoriale în care trăiesc. 

 

#B 
    SECŢIUNEA a 2-a 

    Nivelul venitului minim garantat 
 

#M24 
    ART. 4 

    (1) Nivelul lunar al venitului minim garantat se raportează la indicatorul social 

de referinţă, denumit în continuare ISR, şi, începând cu data de 1 iulie 2013, este 

de: 

    a) 0,271 ISR pentru persoana singură; 

    b) 0,488 ISR pentru familiile formate din 2 persoane; 



    c) 0,684 ISR pentru familiile formate din 3 persoane; 

    d) 0,846 ISR pentru familiile formate din 4 persoane; 

    e) 1,009 ISR pentru familiile formate din 5 persoane; 

    f) câte 0,070 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care 

face parte din familie, în condiţiile prezentei legi. 

    (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, nivelul venitului minim garantat este 

de: 

    a) 0,283 ISR pentru persoana singură; 

    b) 0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane; 

    c) 0,714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane; 

    d) 0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane; 

    e) 1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane; 

    f) câte 0,073 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care 

face parte din familie, în condiţiile prezentei legi. 

 

#B 
    SECŢIUNEA a 3-a 

    Stabilirea cuantumului ajutorului social 
 

#M24 

    ART. 5 

    (1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile 

prevăzute la art. 4, transformate în lei, şi venitul net lunar al familiei sau al 

persoanei singure. Dacă din calculul în lei rezultă fracţiuni în bani, acestea se 

rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarului. 

#M16 
    (2) Dacă din calcul rezultă un ajutor social mai mic de 10 lei, se acordă 10 lei. 

#M11 
    ART. 6*) 

    (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri nete lunare până la nivelul 

venitului minim garantat beneficiază de o majorare cu 15% a cuantumului 

ajutorului social pe familie, în cazul în care cel puţin un membru al familiei face 

dovada că lucrează pe bază de contract individual de muncă, are statut de 

funcţionar public sau prestează o activitate, realizând venituri cu caracter salarial. 

#M38 
    (2) Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, 

una sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul 

ajutorului social din familia beneficiară, au obligaţia de a presta lunar, la 

solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi 



regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a 

muncii. 

#M11 
    (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) familiile pentru care ajutorul social 

rezultat din calcul este de până la 50 lei (RON)/lună; pentru acestea orele de 

muncă se stabilesc trimestrial şi se efectuează în prima lună de plată. 

#M38 

    (4) Orele de muncă prevăzute la alin. (2) şi (3) se însumează pentru toate 

persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social şi se calculează 

proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau 

persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă. 

#M11 
    (5) Numărul zilelor de lucru, limitate la norma lunară de 21,25, se stabileşte 

prin împărţirea orelor de muncă calculate la 8 ore/zi. Fracţiile se întregesc în plus. 

#M38 
    (6) În situaţia în care persoana nominalizată să efectueze acţiunile sau lucrările 

de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau şi-a pierdut total 

ori parţial capacitatea de muncă, obligaţia de a presta acţiunile sau lucrările de 

interes local prevăzute la alin. (2) se transferă celorlalte persoane apte de muncă 

din familie, cu acordul primarului. 

#M18 
    (7) Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de 

interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină 

evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică 

a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de 

interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin 

hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor 

partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de 

lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin 

hotărâre a consiliului local. 

    (8) Primarul are obligaţia să afişeze planul de acţiuni sau de lucrări de interes 

local prevăzut la alin. (7), lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi 

persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local. 

    (9) Documentele prevăzute la alin. (8) se transmit agenţiilor pentru plăţi şi 

inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în luna următoare 

aprobării acestora prin hotărâre a consiliului local. 

#M38 
    (10) Acţiunile sau lucrările de interes local prevăzute la alin. (1) pot fi, dar fără 

a se limita la acestea, lucrări de salubrizare şi/sau de întreţinere spaţii verzi, de 



salubrizare/întreţinere obiective publice, inclusiv activităţi de sprijinire a 

serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, pe baza recomandărilor acestora, 

precum şi alte activităţi specifice stabilite prin hotărâre a consiliului local. 

#CIN 
    *) Derogări de la prevederile art. 6 au fost acordate prin: 

    - art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea 

unor măsuri bugetare (#M29). 

    Menţionăm că, ulterior publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

41/2015 (#M29), art. 6 a fost modificat prin art. I pct. 1 şi 2 din Legea nr. 

192/2018 (#M38). 

    Precizăm că dispoziţiile de derogare menţionate mai sus sunt reproduse în nota 

10 de la sfârşitul textului actualizat. 

 

#M38 
    ART. 6^1 

    (1) În scopul valorificării forţei de muncă locale, primarii au obligaţia să 

întocmească planul de activităţi sezoniere pe baza solicitărilor primite de la 

persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau 

întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă şi funcţionează pe raza 

unităţii administrativ-teritoriale, denumite în continuare beneficiari de lucrări. 

    (2) Planul de acţiune prevăzut la alin. (1) se aprobă prin dispoziţie a primarului, 

se afişează la sediul primăriei şi cuprinde activităţile sezoniere, beneficiarii de 

lucrări, precum şi repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor 

social pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere. 

    (3) Efectuarea activităţilor sezoniere nu exceptează persoanele de la 

îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (2). 

    (4) Repartizarea activităţilor sezoniere se realizează de către primar, după 

efectuarea de către beneficiarii de ajutor social a orelor de muncă stabilite în 

condiţiile art. 6 alin. (2) - (4). 

    (5) Planul de acţiune prevăzut la alin. (1) se transmite agenţiilor teritoriale în 

luna următoare aprobării, în termenul prevăzut la art. 13^1 alin. (3). 
 


