
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Ordonanță de urgență 

privind prelungirea acordării măsurilor de protecţie socială prevăzute de Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a 

altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților 

economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea art. 3 alin.(1) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale 

Având în vedere instituirea pe teritoriul național a stării de urgență și a stării de alertă, prelungită 

succesiv potrivit legii, au fost restricționate sau întrerupte temporar unele activități socio-economice, 

cu implicații evidente asupra raporturilor de muncă ale salariaților și a activităților comerciale din 

domenii de activitate diverse, fiind totodată adoptate măsuri de prevenire a infectării cu coronavirusul 

SARS-CoV-2. În acest context, eforturile și resursele Guvernului României au fost îndreptate 

preponderent către măsurile de păstrare a locurilor de muncă sau de sprijin a angajatorilor din anumite 

domenii afectate de situația pandemică, care au fost nevoiți să își reducă/suspende activitatea, potrivit 

actelor normative în vigoare, precum şi măsuri de sprijinire a altor categorii de profesioniști care nu 

desfășoară activități lucrative în baza unui contract individual de muncă. 

Astfel, în şedinţa de Guvern din data de 2 octombrie 2021 a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor 

categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, 

determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.945/04.10.2021, prin care au fost stabilite 

măsuri de protecție socială pentru angajați, angajatori și alte categorii de profesioniști activi 

economic. 

Ministrul muncii şi protecţiei sociale a emis Ordinul nr. 947/2021 privind aprobarea modelului 

documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru 

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, respectiv modelele cererilor, declaraţiei pe 

propria răspundere şi listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizaţiei prevăzute 

la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 şi Ordinul nr.1004/2021 privind 

aprobarea modelului cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art.  9 din Ordonanţa 



de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru 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. 

Având în vedere evoluția situației epidemiologice din România ca urmare a răspândirii virusului 

SARS-CoV-2, numărul din ce în ce mai mare al îmbolnăvirilor și restricțiile în dinamică privind 

desfășurarea activităților economice, prevăzute în hotărârile Guvernului prin care se prelungește 

starea de alertă, este necesar să fie asigurate măsuri de protecție socială pentru angajați, angajatori și 

alte categorii de profesioniști în concordanță cu situația epidemiologică, și după 31 decembrie 2021. 

 

Astfel, în situaţia în care activitatea unui angajator este întreruptă temporar, total sau parţial,  în 

contextul adoptării/menţinerii măsurilor pentru diminuarea tipurilor de risc prevăzute în Anexa 3 din 

hotărârile Guvernului prin care se prelungește starea de alertă, acesta are nevoie de sprijin pentru 

menținerea locurilor de muncă și plată către salariați a unei indemnizații care să compenseze pierdea 

salarială suferită ca urmare a suspendării contractului individual de muncă, în condițiile Legii nr. 

53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

De asemenea, întrucât măsurile pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 

afectează și alte categorii de persoane care desfășoară activitate economică., cum ar fi profesioniștii, 

definiți de Codul civil, artiștii, sportivii, aplicarea măsurilor de întrerupere temporară a activităţii, 

total sau parţial, poate duce, în cele mai multe cazuri, la pierderea veniturilor realizate din activitățile 

desfășurate, ceea ce înseamnă noi probleme sociale. În consecinţă, este necesară sprijinirea pentru 

asigurarea unor sume care să compenseze pierderea veniturilor şi pentru aceste categorii de lucrători. 

Totodată, prin identificarea la nivelul angajatorilor de persoane infectate cu coronavirusul SARS-

CoV-2, Direcțiile de Sănătate Publică, în baza Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, pot decide izolarea sau carantinarea persoanelor, precum și alte măsuri care 

vor afecta și ceilalți angajați, a fost necesară impunerea unor măsuri de protecție socială, la nivelul 

acestor angajatori. Angajații aflați în această situație beneficiază de acordarea indemnizației 

prevăzută de art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2021 pe toată perioada în 

care activitate este 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. 

De asemenea, ţinând cont de faptul că la fundamentarea bugetului de stat se aplică prevederile art. 14 

din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare potrivit 

cărora nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în buget şi nici angajată şi efectuată, dacă nu există bază 

legală pentru respectiva cheltuială, neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în 

domeniul social și economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra angajaţilor şi 

angajatorilor, precum și asupra altor categorii de profesioniști care realizează venituri din activități 

independente sau alte activități care se supun altor reguli decât cele prevăzute în Legea nr.53/2003- 

Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Având în vedere faptul că perioadele de restricții alternează cu perioade de relaxare a acestora în 

funcție de evoluția situației epidemiologice se pot înregistra și variații în acordarea drepturilor 

speciale destinate combaterii efectelor epidemiei de COVID 19, pentru unele categorii de persoane 

cum ar fi profesioniștii definiți de Codul Civil, cooperațiile și persoanele care realizează venituri din 

drepturi de autor, drepturile solicitate putând alterna între măsurile prevăzute de Ordonanţa de 



urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 în perioadele cu restricții și cele prevăzute de Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum 

şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 282/2020, cu modficările ulterioare, în perioadele cu relaxarea restricțiilor.  

În acest context, se impune instituirea posibilităţii de a beneficia de  drepturile reglementate la art. 3 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020, și de către persoanele care au beneficiat de 

indemnizația prevăzută la art. 6 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2021. 

 

Aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare 

nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, pentru 

continuarea și după data de 31 decembrie 2021 a acordării măsurilor prevăzute de Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a 

altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, 

determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 

 

11 Prezentul act normativ nu transpune legislație comunitară și nu creează cadrul pentru 

aplicarea directă a acesteia. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

• Schimbări preconizate  

Prezenta Ordonanță de urgență reglementează: 

A. Prelungirea acordării indemnizațiilor prevăzute de art.1 și art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 111/2021, ca forme de sprijin pentru persoanele, angajați sau profesioniști, care 

vor intra sub incidența măsurilor de interzicere/suspendare/limitare a activităților economice. 

Prelungirea aplicării prevederilor legale menționate se propune  până la data de  31 martie 

2022.  Aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 încetează la data încetării 

stării de alertă, declarată potrivit legii, dacă aceasta are loc anterior datei de 31 martie 2022. 

 

B. Instituirea posibilităţii ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei Ordonanţe de urgenţă 

a Guvernului, să beneficieze de indemnizaţia reglementată de  alineatul (1) al articolului 3 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor 

şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, şi persoanele care au beneficiat 

de indemnizaţia prevăzută de art. 6 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

111/2021. 

 

 

C. Începând cu data intrării în vigoare a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 

2022, dar nu mai devreme de de 1 ianuarie 2022, indemnizația prevăzută la art. 1 și art. 6 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 şi indemnizația prevăzută la art. 3 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 se raportează la nivelul câștigului salarial 

mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022. 

Cuantumul indemnizației în luna în care intră în vigoare legea bugetului asigurărilor sociale de 

stat se va calcula proporțional cu numărul de zile în care s-a aplicat câștigul salarial mediu brut 

anterior, respectiv câștigul salarial mediu brut prevăzut de noua lege. 

 

Măsurile propuse vor conduce la diminuarea riscului de excluziune socială pentru persoanele aflate în 



situația de a nu mai putea desfășura activitatea profesională ca urmare a situațiilor de întrerupere 

temporară, totală sau parţială, a activităților economice.  

2. Alte informații 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Susținerea financiară a angajatorilor care se confruntă cu probleme pe perioada în care activitatea este 

interzisă/suspendată/întreruptă total sau parţial, precum și a celor care și-au întrerupt activitatea ca 

urmare a apariției unei situații epidemiologice deosebite la nivel de unitate/punct de lucru. Susținerea 

financiară și reducerea riscului de excluziune socială a  profesioniștilor definiți de Codul Civil, 

cooperațiilor și persoanelor care realizează venituri din drepturi de autor și care, în condițiile situației 

epidemiologice nu pot să-și desfășoare activitatea fiind astfel lipsiți de venituri. 

21. Impactul asupra sarcinilor administrative:  

Actul normativ creează sarcini administrative pentru ANPIS/AJPIS-uri , ANOFM/AJOFM-uri 

22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impact social 

Proiectul de act normativ contribuie la consolidarea ocupării forței de muncă, prin menținerea 

locurilor de muncă și la prevenirea șomajului în rândul populației. De asemenea, contribuie la 

asigurarea veniturilor angajaților pe perioada întreruperii temporare a activității angajatorului. 

4. Impact asupra mediului 

Mediul înconjurător este protejat prin reducerea depunerii documentelor pe hârtie. 

5. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul curent Următorii patru ani Media pe 

cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

-7.700 

 

 

-47.700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sociale de stat: 

i. contribuţii de 

asigurări 

d) bugetul asigurărilor 

pentru șomaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de 

personal 

ii. bunuri şi servicii 

iii. asistență socială 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de 

personal 

ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

i. cheltuieli de 

personal 

ii. bunuri şi servicii  

d) bugetul asigurărilor 

pentru șomaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+141.615 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+216.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

c) buget de asigurări sociale 

de stat 

d)  bugetul asigurărilor 

pentru șomaj 

 -413.015 

 

-149.315 

 

- 47.700 

 

 

-216.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

Cheltuielile generate de aplicarea prezentei ordonanțe de urgență se pot 

recupera în perioadele de relaxare a restricțiilor având în vedere 

scăderea incidenței infectărilor și intensificarea campaniei de vaccinare 

derulată la nivel național. Astfel, activitățile economice se vor putea 

desfășura în condiții optime. În situația neluării unor măsuri 

corespunzătoare problemele sociale și economice ale populației se vor 

agrava ceea ce va genera cheltuieli bugetare mai mari. De asemenea,  

cheltuielile generate de aplicarea prezentei ordonanțe de urgență se vor 

efectua cu încadrare în bugetul alocat. 

 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

      



veniturilor bugetare 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor bugetare 

Estimări indemnizații angajați – cheltuieli buget asigurări de șomaj: 

- indemnizație   2.250 lei 

- nr. beneficiari   32.000 

- suma pe lună  72.000 mii lei  

- suma pe 3 luni  216.000 mii lei  

Estimări indemnizații profesioniști – cheltuieli buget de stat: 

- indemnizație   3.147 lei 

- nr. beneficiari   15.000 

- suma pe lună  47.205 mii lei  

- suma pe 3 luni  141.615 mii lei 

 

7. Alte informaţii  cheltuielile generate de aplicarea prezentei ordonanțe de urgență se vor 

efectua cu încadrare în bugetul alocat 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ:  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

b)acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii:  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice: 

a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul 

achiziţiilor publice, prevederi derogatorii; 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea 

procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatorică 

internă a autorităţilor contractante. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcându-se 

referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt 

document al unei organizaţii internaţionale: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii 

 

 

Secţiunea a 6-a 



 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect, întrucât tratează o situație excepțională. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Prezentul proiect va fi avizat de către Consiliul Legislativ și de către Consiliul Economic și Social. 

6. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ se încadrează în prevederile art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau  

extinderea competenţelor instituţiilor existente 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție 

Socială vor asigura implementarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. 

2. Alte informaţii 



 

 

Față de cele prezentate anterior, supunem aprobării prezentul proiect de Ordonanță de urgență 

privind prelungirea acordării măsurilor de protecţie socială prevăzute de Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a 

angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării 

activităților economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea art. 3 alin.(1) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi 

angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă. 

 

 

 

Ministrul Muncii și Solidarităţii Sociale 

 

Marius – Constantin BUDĂI  

 

 

 

AVIZAT 

 

Ministrul Finanțelor  

 

                      Adrian CÂCIU 

 

 

Ministrul Economiei 

 

Florin Marian SPĂTARU 

Ministrul Sănătății  

 

Alexandru RAFILA 

Ministrul Antreprenoriatului şi turismului 

 

Constantin - Daniel CADARIU 

   
 

 

Ministrul Sportului  

 

 

Carol-Eduard NOVÁK 

 

 

Președintele Casei Naționale de Asigurări 

de Sănătate 

 

Adela COJAN 

 

  

 

Ministrul Justiției  

 

Marian Cătălin PREDOIU 

 
 

 

 

 

 



 

Ordonanță de urgență 

privind prelungirea acordării măsurilor de protecţie socială prevăzute de Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a 

angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării 

activităților economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea art. 3 alin.(1) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi 

angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă 

 

Având în vedere situaţia epidemiologică determinată de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2 pe teritoriul României, precum şi instituirea stării de alertă, începând cu data de 18 mai 

2020, prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se 

aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care a 

fost prelungită succesiv până în prezent prin hotărâri ale Guvernului adoptate lunar, 

luând în considerare hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, în 

contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice defavorabile, generată de  estimările specialiştilor cu 

privire la apariţia unui nou val al îmbolnăvirilor cu COVID -19, 

în contextul măsurilor adoptate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru 

stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul 

interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situaţia epidemiologică 

generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

ţinând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, în domeniul 

social şi economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra angajaţilor şi 

angajatorilor, precum și asupra altor categorii de profesioniști care realizează venituri din activități 

independente sau alte activități care se supun altor reguli decât cele prevăzute în Legea nr. 53/2003- 

Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

întrucât actualul context socioeconomic influenţează semnificativ piaţa forţei de muncă şi 

rata şomajului şi impune prelungirea acordării măsurilor de sprijin pentru consolidarea pieţei 

muncii, concomitent cu prevenirea creşterii ratei şomajului la nivel naţional, precum şi asigurarea 



unei surse de venit salariaţilor, contribuind astfel la reducerea efectelor sociale negative determinate 

de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

ţinând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, ar putea 

contribui la scăderea veniturilor din economie concomitent cu creşterea şomajului la nivel naţional 

şi a riscului de excluziune socială, precum şi la amplificarea decalajului socioeconomic dintre 

persoanele a căror activitate a fost afectată direct de epidemia SARS-CoV-2 şi restul populaţiei, 

având în vedere că prelungirea stării de alertă produce efecte negative asupra raporturilor de 

muncă ce impun necesitatea reglementării unor măsuri atât pentru protejarea şi sprijinirea 

angajatorilor, cât şi pentru asigurarea unui nivel de protecţie adecvată angajaţilor, 

aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei 

reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de 

urgenţă, pentru stabilirea mijloacelor şi procedurilor necesare pentru siguranţa socială şi economică 

a populaţiei, precum şi reglementarea unor măsuri de protecţie socială pe perioada stării de alertă 

decretate. 

    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 

Art. I - (1) Măsurile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea 

unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul 

interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situaţia epidemiologică 

generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, se acordă până la data de 31 martie 2022. 

 (2) Aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 încetează la data încetării 

stării de alertă, declarată potrivit legii, dacă aceasta are loc anterior datei de 31 martie 2022.  

(3) Prevederile Ordinului nr. 947/2021 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute 

la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru 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 şi Ordinului nr.1004/2021 privind aprobarea modelului 

cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaților şi a altor 

categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, 



determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,  se 

aplică în continuare, pe toată perioada prevăzută la alin. (1). 

(4) Indemnizația prevăzută la art. 1 și art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

111/2021, până la data intrării în vigoare a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 

2022, se raportează la nivelul câștigului salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 16/2021. De la 

data intrării în vigoare a  legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022, indemnizația 

se va calcula în raport cu nivelul câștigului salarial mediu brut prevăzut de aceasta, dar nu mai 

devreme de 1 ianuarie 2022. 

 

 

Art. II –  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei Ordonanţe de urgenţă a Guvernului, 

beneficiază de indemnizaţia reglementată de  alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 282/2020, şi persoanele care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută de art. 6 alin.(1) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021. 

(2) Indemnizația prevăzută la art. 3 din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, până la data intrării în vigoare a legii 

bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022, se raportează la nivelul câștigului salarial 

mediu brut prevăzut de Legea nr. 16/2021. De la data intrării în vigoare a  legii bugetului 

asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022, indemnizația se va calcula în raport cu nivelul 

câștigului salarial mediu brut prevăzut de aceasta, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2022. 

 

 

PRIM MINISTRU, 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ 


