ASPECTE LEGALE PRVIND DREPTUL MUNCII IN CONTEXTUL
COVID-19
SOMAJUL TEHNIC
Pana la data de 31 mai 2020, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca
din initiativa angajatorului (somajul tehnic), indemnizatiile de care beneficiaza salariatii, de minimum
75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, platite din fondul de salarii, se
suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu
brut pe anul 2020, cu posibilitatea continuarii acordarii acestiea ulterior acestei date in domeniile in care
se vor mentine restrictiile. Conditia pentru accesarea acestei facilitati este reducerea/intreruperea
temporara a activitatii de catre angajatori, total sau partial, ca urmare a efectelor epidemiei
coronavirusului SARS-CoV-2.Aspecte importante:
•

In cazul in care un angajat are mai multe contracte individuale de munca dintre care cel putin un
contract cu norma intreaga este activ pe perioada instituirii starii de urgenta, acesta nu poate
beneficia de indemnizatia de somaj tehnic;

•

In cazul in care toate contractele individuale de munca ale unui angajat sunt suspendate, acesta
poate beneficia de indemnizatia de somaj tehnic raportata la contractul individual de munca cu
drepturile salariale cele mai favorabile;

•

Daca bugetul aferent cheltuielilor de personal ii permite, angajatorul poate suplimenta angajatilor
indemnizatia de somaj tehnic acordata de catre stat cu suma reprezentand diferenta de pana la
minimum 75% din salariul de baza corespunzator locurilor de munca ocupate;

•

Pentru acordarea indemnizatiilor de somaj tehnic angajatorii si cooperatiile care au incheiat
conventii individuale de munca cu lucratorii acestora trebuie sa depuna prin posta electronica la
agentiile pentru ocuparea fortei de munca o cerere si o declaratie pe propria raspundere, precum si
lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatia pentru somaj tehnic. Suma va fi
transferata in contul angajatorului in maxim 15 zile, iar plata indemnizatiei de somaj tehnic trebuie
sa se realizeze in termen de 3 zile de la data creditarii contului.

•

Pot beneficia de indemnizatia de somaj tehnic in cuantum de 75% din castigul salarial mediu brut
si sportivii, persoanele care au incheiat o conventie individuala de munca cu o cooperatie sau
titularii drepturilor de autor si avocatii;
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•

Angajatorii care se incadreaza intr-una dintre conditiile prevazute mai sus si carora le este decontata
indemnizatia sunt obligati sa calculeze, sa retina si sa plateasca, din indemnizatie, impozitul si
contributiile sociale obligatorii. Pentru indemnizatiile platite din bugetul de stat, nu se datoreaza
contributia asiguratorie pentru munca.

•

Sumele reprezentand indemnizatiile nu sunt supuse executarii silite prin poprire pe durata acordarii
lor, indiferent de bugetul din care se suporta.

•

Facilitatile fiscale prevazute in Codul Fiscal acordate persoanelor fizice care activeaza in domeniul
constructiilor, respectiv (i) scutirea impozitului pe venit (ii) diminuarea cotei contributiei de
asigurari de sanatate si (iii) exceptarea platii CASS, nu se aplica pe perioada starii de urgenta cu
privire la indemnizatiile pentru somaj tehnic suportate de stat.

Sediul materiei pentru cele de mai sus il reprezinta Ordonanta de urgenta nr. 30/2020 pentru
modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in
domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea
coronavirusului SARS-CoV-2, Ordonanta urgenta 32/2020 privind modificarea si completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 si Ordinul MMPS nr. 741/2020 pentru aprobarea
modelului formularelor pentru somaj tehnic; Ordonanta de Urgenta nr. 48/2020 privind undele
masuri financiar-fiscale; Ordonanta de Urgenta nr. 53/2020 si Hotararea 848/2020; si Ordonanta
de Urgenta nr. 70/2020.
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