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MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII 19

CONTEXT

În scopul prevenirii răspândirii virusului SARS–CoV-2 și
raportat la instituirea stării de urgență pe teritoriul României
prin Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 (”Decretul 195”) a fost
adoptat un pachet de acte normative, cu impact inclusiv
asupra raporturilor dintre angajatori și salariați, respectiv:
Legea privind acordarea unor zile libere părinților pentru
supravegherea copiilor în situația închiderii temporare a
unităților de învățământ nr. 19/2020 publicată în Monitorul
Oficial nr. 209 din 14 martie 2020 (”Legea 19”) și O.U.G. nr.
30/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 231 din 21 martie
2020 (”OUG 30”). 
 
Prin O.U.G. nr. 32/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 260
din 30.03.2020 (”OUG 32”) se modifică și completează atât
OUG 30 și Legea 19 cât și alte acte normative,   și se stabilesc
noi măsuri specifice în contextul actual.
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Impozitul pe venit și contribuțiile se suportă de angajator în
condiţiile prevăzute de Codul Fiscal. Reamintim pe această
cale, că în contextul acordării de zile libere în temeiul Legii 19,
angajatorului i se va rambursa de către autorități exclusiv
valoarea netă a indemnizației încasate de către salariat.

NOI PREVEDERI CU PRIVIRE LA MĂSURILE DE 
PROTECŢIE SOCIALĂ ÎN CONTEXTUL EPIDEMIEI COVID-19

APLICABILITATEA LEGII 19 ȘI ÎN CAZUL
SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚII UNITĂȚILOR DE
EDUCAȚIE ANTEPREȘCOLARĂ

Principalele modificări/completări implementate prin OUG 32
cu impact la nivelul angajatorilor vizează faptul că
indemnizația pentru zilele libere este supusă impozitării şi
plăţii contribuţiilor de asigurări sociale (CAS), contribuțiilor de
asigurări sociale de sănătate (CASS), precum şi plăţii
contribuţiei asiguratorii pentru muncă, în condițiile Codului
Fiscal.
 
Elementul de noutate, față de reglementarea anterioară,
constă în aceea că suplimentar impozitului pe venit și
contribuțiilor de asigurări sociale, se vor plăti și contribuțiile
de asigurări sociale de sănătate, precum și contribuția
asiguratorie pentru muncă.

În unităţile de educaţie antepreşcolară, activitatea se
suspendă pe perioada instituirii stării de urgentă prin
Decretul 195/2020 și, drept urmare, părinţii ai căror copii sunt
înscrişi în aceste unităţi beneficiază de drepturile
reglementate de Legea nr. 19.

MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA O.U.G. 30

I. Situația salariaților. Condiții pentru rambursarea
indemnizației de șomaj tehnic din bugetul asigurărilor de
șomaj
 
Pe durata stării de urgență, în cazul suspendării temporare a
contractelor de muncă din inițiativa angajatorului în
condițiile art. 52 alin. (1), lit. c) din Codul Muncii,  indemnizația
plătită salariaților va fi suportată din bugetul asigurărilor
pentru șomaj.
 
A. Condiții privind angajatorii
Prevederile OUG 30 astfel cum este modificată prin OUG 32
se  vor  aplica   numai   pentru   angajatorii   care   reduc   sau
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dacă un salariat are încheiate mai multe contracte
individuale de muncă din care cel puţin un contract cu
normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de
urgenţă, acesta NU beneficiază de indemnizația pentru
șomaj tehnic prevăzută de OUG 30;

dacă un salariat are încheiate mai multe contracte
individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a
instituirii stării de urgenţă, acesta beneficiază de
indemnizaţia pentru șomaj tehnic aferentă contractului
individual de muncă cu drepturile salariale cele mai
avantajoase.

întrerup temporar activitatea, total sau parţial, ca urmare a
efectelor epidemiei COVID-19, pe perioada stării de urgenţă.
 
Se clarifică situația salariaților încadrați în baza mai multor
contracte de muncă astfel:
 

 

 
NOTA! S-au eliminat condițiile de eligibilitate prevăzute în
forma inițială a OUG 30 referitoare la deținerea unui certificat
de situație de urgență; motivarea lipsei capacității financiare
de a achita plata tuturor salariilor, înregistrarea unei
diminuări a încasărilor cu minim 25% față de media încasărilor
pentru perioada ianuarie – februarie 2020.
 
B. Indemnizația pentru șomajul tehnic
 
Indemnizația pentru șomajul tehnic ce se suportă din bugetul
asigurărilor pentru șomaj, va fi 75% din salariul de BAZĂ
corespunzător unei zile lucrătoare, dar plafonat la
corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de
stat (pentru luna martie este 185,08 lei, iar plafonul maxim al
indemnizației lunare este de 4.071,75 lei).
 
În situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii
cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia pentru șomaj
tehnic acordată salariaților, poate fi suplimentată de
angajator cu sume reprezentând diferenţa de până la
minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de
muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1)
din Codul Muncii.
 
Indemnizația pentru șomaj tehnic este supusă impozitării și
plății contribuțiilor sociale obligatorii. Angajatorul va proceda
la calcularea, retinerea si plata impozitului pe venit, a
contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de
asigurări sociale de sănătate din indemnizațiile încasate din
bugetul asigurărilor pentru șomaj.
 
Nu se datorează contribuția asigurătorie pentru muncă
pentru indemnizația pentru șomaj tehnic.
 
Reamintim că termenul limită de plată și declarare a
obligațiilor fiscale aferente indemnizației de șomaj tehnic
este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care
angajatorul încasează contravaloarea indemnizației de la
bugetul asigurărilor de șomaj.
 
O altă noutate reglementată de OUG 32 este faptul că
perioada de suspendare a contractelor individuale de muncă
în cadrul perioadei stării de urgență, pe parcursul căreia
angajatorii acestor salariaţi nu datorează contribuţia
asigurătorie pentru muncă, constituie stagiu de cotizare fără
plata contribuţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate
pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate.
 
 

cerere datată și semnată de reprezentantul legal, 
declarație pe proprie răspundere și 
lista cu persoanele care urmează să beneficieze de această
indemnizație semnată de reprezentantul legal.

C. Procedura de rambursare a sumelor plătite cu titlu de
indemnizație pentru șomajul tehnic
Angajatorii vor trimite, prin poștă electronică, către agențiile
pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a
municipiului București, în raza cărora își au sediul social:

 
Notă! Modelul documentelor nu a fost încă stabilit, urmând a fi
aprobat prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale.
 
Documentele menționate anterior se vor transmite în luna
curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară, iar, în
cel mult 15 de zile de la depunerea documentelor, se va realiza
plata indemnizațiilor.
 
Angajatorul are obligația de a plăti indemnizațiile către
salariați în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la
rambursarea respectivelor sume în cazul în care plata către
salariați nu a fost deja efectuată.
 
Atragem atenția asupra faptului că angajatorii îşi asumă
răspunderea pentru corectitudinea şi veridicitatea datelor
înscrise în documentele depuse, sub sancțiunea prevăzută
pentru infracțiunea de fals.
 
Notă! ANOFM a stabilit un număr unic de apel pentru
informarea cetățenilor cu privire la șomajul tehnic (021/4444-
000) și adrese de e-mail pentru transmiterea documentelor.
Documentația necesară acordării șomajului tehnic va fi depusă
la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă,
precum și a Municipiului București, prin poșta electronică, la
adresa de email dedicată fiecărui județ, care are ca ID numele
județului (ex:  brasov@anofm.gov.ro). În cazul județelor a căror
denumire este formată din două cuvinte, acestea vor fi
despărțite prin cratimă (ex: Caras-Severin@anofm.gov.ro).
 
II. Situația persoanelor care nu sunt salariați
 
A. Situația profesioniștilor și a persoanelor care au încheiat
convenții individuale de muncă în temeiul Legii nr. 1/2005
 
Alţi profesionişti (conform art. 3 alin. (2) din Codul Civil),
precum şi persoanele care au încheiate convenţii individuale
de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi
funcţionarea cooperaţiei, care întrerup activitatea ca urmare a
efectelor virusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă
instituite prin Decretul 195 beneficiază, din bugetul de stat, în
baza declaraţiei pe propria răspundere, de o indemnizaţie
lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020
nr. 6/2020 (i.e. 4.071,75 lei). Această modificare este benefică,
având în vedere că versiunea anterioară a OUG 30 prevedea
acodarea unei indemnizații egale cu salariul de bază minim
brut pe țară garantat în plată stabilit pentru anul 2020.
 
B. Situația persoanelor fizice care obțin venituri exclusiv din
drepturile de autor și drepturile conexe
 
O noutate adusă de OUG 32 este faptul că persoanele fizice
care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile
conexe (conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe) și care întrerup activitatea ca urmare a
efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de
urgenţă instituite prin Decretul 195, beneficiază de o
indemnizaţie lunară de 75%  din  câştigul  salarial  mediu  brut 
 
 



cerere, 
copia actului de identitate;
o declaraţie pe propria răspundere

cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, 
declaraţie pe propria răspundere 
lista cu participanţii la activitatea sportivă cărora le-a fost
suspendată activitatea.

prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat
pentru anul 2020 nr. 6/2020 (i.e. 4.071,75 lei).
 
Procedura de plată a sumelor plătite cu titlu de indemnizație
pentru persoanele prevăzute la secțiunile A și B: 
 
În vederea obținerii acestor indemnizații, persoanele
îndreptăţite depun, prin poşta electronică, la agenţia pentru
plăți și inspecție socială competentă (ANPIS):

 
Notă! Modelul cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere se
stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei
sociale şi al ministerelor de resort, după caz.
 
Aceste documente se vor transmite până pe data de 10 a lunii
curente pentru plata indemnizației din luna anterioară, iar
plata se face în cel mult 10 zile de la depunerea
documentației.
 
C. Situația persoanelor care au încheiat contract de activitate
sportivă
 
De asemenea, pe perioada stării de urgenţă instituite prin
Decretul nr. 195, pentru perioada suspendării temporare a
contractului de activitate sportivă, din iniţiativa structurii
sportive, ca urmare a efectelor produse de virusul SARS-CoV-
2, persoanele prevăzute la art. 671 alin. (1) lit. a)-c) din Legea
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, beneficiază de o
indemnizaţie de 75% din drepturile în bani aferente
contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75%
din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului
asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020 (i.e.
plafonul maxim este de 4.071,75 lei). În plus, OUG 32 a acordat
acestor persoane prevăzute în Legea nr. 69/2000 posibilitatea
de a negocia şi stabili de comun acord plata de alte
indemnizaţii compensatorii acordate de structura sportivă, pe
lângă cea primită de la bugetul de stat.
 
Procedura de plată a sumelor plătite cu titlu de indemnizație
pentru persoanele prevăzute la secțiunea C:
În vederea obținerii sumelor necesare plăţii indemnizaţiei,
structurile sportive depun, prin poşta electronică, la ANPIS:

 
Notă! Modelul cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere se
stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei
sociale şi al ministerelor de resort, după caz.
 
Aceste documente se vor transmite până pe data de 10 a
lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară,
iar plata se face în cel mult 10 zile de la depunerea
documentației.
 
Plata indemnizaţiei se realizează de ANPIS către structurile
sportive, iar acestea, la rândul lor, vor efectua plata către
beneficiarii contractelor de activitate sportivă.
 
Notă! Indemnizațiile prevăzute la lit. A - C mai sus sunt
supuse impozitării şi plăţii CAS și CASS în condițiile prevăzute
de Codul Fiscal, OUG 32 apelând la o enumerare a acestor
contribuții și s-a renunțat la formularea generală din
versiunea anterioară a OUG 30.
 
 

Pe perioada stării de urgenţă, persoanele beneficiare de
indemnizaţie de şomaj nu sunt obligate să se prezinte conform
programărilor la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la
care sunt înregistrate pentru a primi sprijin în vederea
încadrării în muncă.
 
Șomerilor neîncadrați în muncă le revine obligația reînnoirii
cererii pentru a fi luaţi în evidenţă în vederea medierii în
termen de 30 de zile calendaristice de la data încetării stării
de urgenţă.
 
 

INDEMNIZAȚIA DE ȘOMAJ

SOLICITAREA DREPTURILOR DE ASIGURĂRI
SOCIALE ȘI DE ȘOMAJ

Pe perioada stării de urgenţă, cererile şi documentele
doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asigurări sociale şi
de şomaj se realizează prin poşta electronică.
 

MĂSURI DE EXECUTARE SILITĂ PENTRU
DREPTURILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Pe perioada instituirii stării de urgenţă se suspendă sau nu
încep procedurile de recuperare a debitelor şi de executare
silită pentru toate drepturile de asistenţă socială.
 
Procedurile vor fi reluate în termen de 60 zile de la data
încetării situației de urgență.
 

MĂSURI DE EXECUTARE SILITĂ PENTRU
DREPTURILE LUNARE PLĂTITE PRIN CASELE
TERITORIALE DE PENSII

Pe perioada stării de urgență se suspendă sau nu încep
măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare,
fiscale şi comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare
plătite prin casele teritoriale de pensii. Măsurile se aplică de
către casele teritoriale de pensii fără alte formalităţi din partea
beneficiarilor drepturilor.
 
Procedurile vor fi reluate în termen de 60 de zile de la data
încetării stării de urgenţă.
 
Sumele reţinute în luna aprilie 2020 se restituie odată cu plata
drepturilor aferente lunii mai 2020, urmând a fi recuperate
după 60 de zile de la data încetării stării de urgenţă.
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