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Precizări referitoare la continuarea acordării unor măsuri de sprijin

 În  Monitorul Oficial
pentru completarea Ordonanţei
măsuri de sprijin destinate
epidemiologice determinate
pentru stimularea creşterii
 
 Dispoziţiile art.
perioadei prevăzute la
târziu de 31 decembrie
 NOTĂ: art.1(1):”
53/2003 - Codul muncii,
reducerii temporare a timpului
urgenţă/alertă/asediu,
precum şi pe o perioadă
fost instituită starea de
timpului de muncă a salariaţilor
lunară, prevăzută în contractul
prevăzută la alin. (1) nu
angajatorul poate beneficia
realizată în luna pentru
de aceeaşi lună a anului
În cazul unui angajator 
puţin un angajat, diminuarea
anterioară aplicării măsurii
 
 În situaţia în care pe perioada prevăzută la alin. (1) din OUG 73/2022 nu 
este îndeplinită condiţia prevăzută la art. 1
reducerea activităţii este
aplicării măsurii prevăzute
acesteia, cu cel puţin 10%
afaceri din anul anterior
cazul organizaţiilor neguvernamentale,
reglementată de OUG nr.
angajatorul poate beneficia de măsura prevăzută la art. 1 alin. (1), dacă producţia 
realizată în luna pentru care solicită aplicarea măsurii s
10%, faţă de aceeaşi lu
realizate în anul 2019. 
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Precizări referitoare la continuarea acordării unor măsuri de sprijin
angajaților/angajatorilor 

 
Oficial nr.  536/31.05.2022 a fost publicată 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020

destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul
determinate de răspândirea coronavirusului SARS

creşterii ocupării forţei de muncă. 

art. 1 şi 3 din OUG 132/2020 se aplică şi după
la art. 1 alin. (1), începând cu data de 8 iunie

decembrie 2022. 
art.1(1):” Prin derogare de la prevederile art. 112 alin.

muncii, republicată, cu modificările şi completările 
timpului de muncă, determinate de instituirea
 în condiţiile legii, pe perioada stării de urgenţă/alertă/asediu,

perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei
de urgenţă/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea
salariaţilor cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală
contractul individual de muncă.    (2) În situaţia
nu este îndeplinită condiţia prevăzută la art. 1 

beneficia de măsura prevăzută la art. 1 alin. (1), dacă
ntru care solicită aplicarea măsurii s-a diminuat cu

anului 2019 sau faţă de media lunară a producţiei realizate
 înfiinţat în perioada 1 ianuarie - 15 martie 2020

diminuarea producţiei se raportează la producţia realizată
măsurii prevăzute la art. 1.” 

În situaţia în care pe perioada prevăzută la alin. (1) din OUG 73/2022 nu 
este îndeplinită condiţia prevăzută la art. 1 alin. (16) lit. b) din OUG 132/2020 

este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri
prevăzute la alin. (1) sau, cel mult, din luna dinaintea

10% faţă de luna similară sau faţă de media lunară
anterior declarării stării de urgenţă/alertă/asediu, respectiv

neguvernamentale, precum şi al angajatorilor din
nr. 44/2008 diminuarea se raportează la veniturile

angajatorul poate beneficia de măsura prevăzută la art. 1 alin. (1), dacă producţia 
realizată în luna pentru care solicită aplicarea măsurii s-a diminuat cu cel puţin 
10%, faţă de aceeaşi lună a anului 2019 sau faţă de media lunară a producţiei 
realizate în anul 2019.  
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 OUG 73/2022 
132/2020 privind 

contextul situaţiei 
SARS-CoV-2, precum şi 

după expirarea 
iunie 2022, dar nu mai 

alin. (1) din Legea nr. 
ulterioare, în cazul 

instituirea stării de 
urgenţă/alertă/asediu, 

 perioade în care a 
posibilitatea reducerii 

săptămânală sau 
situaţia în care pe perioada 

 alin. (16) lit. b), 
dacă producţia 
cu cel puţin 10%, faţă 
realizate în anul 2019. 

2020 şi care are cel 
realizată în luna 

În situaţia în care pe perioada prevăzută la alin. (1) din OUG 73/2022 nu 
alin. (16) lit. b) din OUG 132/2020 -(” 

afaceri din luna anterioară 
dinaintea lunii anterioare 

lunară a cifrei de 
respectiv 2019. În 

din categoria 
veniturile realizate”) - 

angajatorul poate beneficia de măsura prevăzută la art. 1 alin. (1), dacă producţia 
a diminuat cu cel puţin 

nă a anului 2019 sau faţă de media lunară a producţiei 
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 În cazul unui angajator înfiinţat în perioada 1 ianuarie - 15 martie 2020 şi 
care are cel puţin un angajat, diminuarea producţiei se raportează la producţia 
realizată în luna anterioară aplicării măsurii prevăzute la art. 1. 
 
  În situaţia prevăzută la alin. (2) al art 31, din declaraţia pe propria 
răspundere prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. b) trebuie să reiasă diminuarea 
producţiei cu cel puţin 10%, conform alin. (2). 
 
 Modelul declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 31 alin. (3) din 
OUGnr. 132/2020 se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, 
la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în termen de 
10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se publică 
în MO. 
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