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Noutăți  privind privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a 
angajaţilor determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2 
 
 

1.Începând cu data de 20.01.2022 şi până la data de 31.03.2022, pentru perioada 
suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 
52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care 
beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de 
muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% 
din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2022( pentru anul 2022, salariul mediu brut este 6.095 lei). 

 
2. De acordarea indemnizației prevăzute mai sus beneficiază : 
a)salariaţii angajatorilor, pe durata întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, ca 

urmare a implementării măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de 
hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României. 

b)salariaţii angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei 
epidemiologice efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, cu excepţia salariaţilor aflaţi în concediu medical şi care primesc indemnizaţia de 
asigurări sociale aferentă. 

 
3.Indemnizaţia se acordă şi se calculează corespunzător numărului de zile în care 

activitatea a fost suspendată, dar nu mai târziu de 31 martie 2022. 
 
4.Indemnizaţia este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, conform 

prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, cu excepția 
contribuţiei asiguratorii pentru muncă prevăzută de art. 2205 din Codul fiscal. 

Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile 
încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. 

Pentru calculul impozitului pe venit se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul 
fiscal. Declararea impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declaraţiei 112 ”Declarația 
privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a 
persoanelor asigurate”. 

Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale este data de 25 inclusiv, a lunii următoare 
celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj. 

Persoanele fizice beneficiare nu pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 
până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent acestor indemnizaţii pentru susţinerea entităţilor 
nonprofit/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii. 

Pentru aceste indemnizații nu se acordă facilităţi fiscale. 
 
5. În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, din 

care cel puţin un contract este activ pe perioada 20.01.2022-31.03.2022, din care obţine venituri la 
nivelul indemnizaţiei prevăzute la pct. 1, acesta nu beneficiază de indemnizaţia respectivă. 
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În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate 
sunt suspendate ca urmare a situaţiilor prevăzute la punctul 2 lit. b), acesta beneficiază de 
indemnizaţia prevăzută la punctul 1 aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale 
cele mai avantajoase. 

Important!În situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal 
permite, indemnizaţia poate fi suplimentată de angajator. 

 
6.Atenție! 
Perioada pentru care salariaţii ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate şi 

angajatorii acestor salariaţi nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă conform 
prevederilor art. 2205 din Codul fiscal, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei în sistemul 
de asigurări sociale de sănătate pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 
prevăzute de O.U.G. nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate. 

Perioada în care se acordă indemnizaţia prevăzută la punctul 1 se consideră perioadă 
asimilată în sensul art. 2 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind 
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. 

 
7.Nu beneficiază de indemnizaţie salariaţii următorilor angajatori: 
a) instituţii şi autorităţi publice; 
b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, 

lichidare sau care au activităţile suspendate sau asupra cărora sunt impuse restricţii din alte motive 
decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 

 
8.În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei angajatorii depun, prin poşta 

electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în raza cărora îşi au sediul social, o cerere 
semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista 
persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie. Documentele se depun în luna 
curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară. Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a 
indemnizaţiilor se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor. Plata indemnizaţiei se 
efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a 
sumelor. 

9.Atenție! 
Într-o lună calendaristică, angajatorii pot solicita pentru aceeaşi perioadă din lună, pentru 

salariaţi diferiţi, acordarea indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 2/2022 şi 
decontarea indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr.  132/2020 . 

În cursul aceleaşi luni calendaristice, angajatorii pot beneficia pentru acelaşi salariat, pentru 
perioade diferite din lună, de indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 2/2022 şi de 
decontarea indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020. 

Bază legală: O.U.G. nr. 2 din 19 ianuarie 2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie 
socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării 
activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative(Monitorul Oficial nr. 61/20.01.2022).  
 
 
 
 


