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Noutăți  privind privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a unor 
categorii de profesioniști determinate de situaţia epidemiologică 

 generată de răspândirea 
 coronavirusului SARS-CoV-2 

 
1.Începând cu 20.01.2022 și până la 31 martie 2022, în situaţia întreruperii 

activităţii ori a limitării capacităţii de funcţionare pentru sectorul/domeniul de activitate ca 
urmare a implementării măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de 
hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României ori 
suspendării activităţii în baza deciziei direcţiei de sănătate publică ori a hotărârilor 
consiliului judeţean pentru situaţii de urgenţă, respectiv Consiliului pentru Situaţii de 
Urgenţă al Municipiului Bucureşti, beneficiază de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul 
salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 318/2021( pentru anul 2022, salariul mediu brut 
este 6.095 lei), următoarele categorii de persoane: 

a) profesionişti prevăzuţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare; 

b) persoanele fizice care obţin venituri din drepturile de autor şi drepturile conexe, 
astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca acestea să nu 
realizeze în această perioadă venituri din alte surse ori activităţi; 
    c) persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 
1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările 
ulterioare. 
 

2.Atenție! 
Persoanele prevăzute la pct. 1 care nu se află în situaţia prevăzută mai sus 

beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 3 din O.U.G. nr. 132/2020 cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
3.Pentru indemnizaţia prevăzută la pct. 1 se datorează impozit pe venit (cotă10%), 

contribuţia de asigurări sociale(cotă 25%) şi contribuţia de asigurări sociale de 
sănătate(cotă 10%) sau potrivit reglementărilor specifice, în cazul profesioniştilor asiguraţi 
în sisteme proprii de asigurări sociale. 

Pentru aceste indemnizații nu se datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă. 
 
4.Calculul obligaţiilor fiscale pentru indemnizaţia brută încasată de la agenţia 

teritorială se efectuează: 
a) de către persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor prevăzute mai sus. 

Impozitului pe venit se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul 
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determinate ca diferență între venitul brut și contribuțiile sociale obligatorii aferente unei 
luni.  

Obligaţiile fiscale se declară prin "Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice" şi se plătesc de către persoanele fizice 
beneficiare până la data de 25 mai 2023, pentru veniturile realizate în anul în care au fost 
obţinute indemnizaţiile. 
  b) de către cooperaţia cu care persoanele au încheiate convenţii individuale, în 
calitate de plătitori ai indemnizaţiei. 

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 plătitorul de venit 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 indemnizaţiei. 

 
5.Indemnizaţia nu constituie venit din desfăşurarea activităţii, iar pentru aceasta se 

aplică următoarele reguli, după caz: 
    a) calculul impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale obligatorii se efectuează separat 
faţă de veniturile realizate din desfăşurarea activităţii; 
    b) nu se iau în calcul la verificarea încadrării în plafonul prevăzut la art. 69 alin. (9), art. 
148 alin. (2) şi art. 170 alin. (2) din Codul fiscal; 
    c) indemnizaţiile nu fac obiectul acordării bonificaţiei stabilite prin legea anuală a 
bugetului de stat. 

Persoanele fizice beneficiare ale indemnizaţiei prevăzute la punctul 1 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 acestă indemnizație nu se acordă facilități fiscale. 
 
6.Perioada în care se acordă indemnizaţia se consideră perioadă asimilată în 

sensul art. 2 alin. (5) din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
7. Indemnizaţia se acordă proporţional cu numărul de zile în care activitatea este 

interzisă ori suspendată sau capacitatea de funcţionare limitată. 
 
8.Indemnizaţia se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, 

însoţită de copia documentului de identitate în cazul persoanelor prevăzute la pct.1, lit. a) şi 
b). 

Cererea şi documentele se depun electronic la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie 
socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, astfel: 

a) de către persoană îndreptăţită în cazul persoanelor prevăzute la punctul 1 lit. a) şi 
b); 
  b) de către cooperaţie.  Cererea este întocmită, semnată, datată de reprezentantul 
legal şi este însoţită de lista cu persoanele beneficiare. 

Pentru depunerea în format electronic a cererilor şi a documentelor  se poate utiliza 
Punctul de contact unic electronic sau orice alt mijloc electronic de transmitere pus la 
dispoziţie de Agenţia Naţională Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. 
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Cererea şi documentele prevăzute se depun lunar, până în ultima zi a lunii 
următoarele celei pentru care se solicită indemnizaţia. În situaţia în care se depăşeşte 
acest termen, indemnizaţia aferentă lunii respective nu se mai acordă. 

 
9.Plata indemnizaţiei se realizează de către agenţiile teritoriale, după cum urmează: 
a) direct beneficiarului pentru persoanele prevăzute la punctul 1 lit. a) şi b); 
b) prin cooperaţie pentru persoanele prevăzute la punctul 1 lit. c). 
 

     10.Important! 
Prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 2/2002 nu se aplică societăţilor 

reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi nici grupurilor de interese economice reglementate de Legea nr. 
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Persoanele care beneficiază de un drept de pensie şi persoanele încadrate în grad 
de handicap pot beneficia de drepturile prevăzute la art. 1 alin. (1) sau art. 6 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 2/2022. 

Dacă o persoană întruneşte condiţiile pentru a beneficia atât de indemnizaţia 
prevăzută la art. 1 alin. (1), cât şi de cea prevăzută la art. 6 alin. (1) , atunci aceasta va 
beneficia de o singură indemnizaţie, în cuantumul prevăzut la art. 6 alin. (1). 

Persoanele care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la pct. 1, după încetarea 
întreruperii ori suspendării activităţii, pot beneficia de indemnizaţia prevăzută la art. 3 alin. 
(1) din O.U.G.  nr. 132/2020, cu modificările ulterioare. 

Într-o lună calendaristică, persoanele prevăzute la pct. 1 pot beneficia atât de 
indemnizaţia reglementată la art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 2/2022, cât şi de indemnizaţia 
prevăzută de art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările ulterioare, proporţional 
cu numărul de zile din lună în care persoana beneficiară s-a aflat în fiecare dintre situaţiile 
prevăzute. 

 
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).  
 
 
 
 


