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NEWSLETTER Nr.15/2020
PROCEDURA DE ACORDARE A SUMELOR PENTRU ANGAJAREA PERSOANELOR DIN RÂNDUL ȘOMERILOR CU
VÂRSTA DE PESTE 50 DE ANI ȘI A PERSOANELOR CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 16 ȘI 29 DE ANI.
Reamintim că potrivit OUG nr. 92/2020, statul acordă lunar o indemnizație de 50% din salariul fiecărei persoane
(dar nu mai mult de 2.500 lei) angajate din rândul șomerilor, după cum urmează:
 Angajatorii care în perioada 1 iunie 2020 - 31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă
nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au
încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă decretate sau a stării de alertă instituite,
înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor terioriale pentru ocuparea forţei de muncă, primesc lunar, pe
o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului,
dar nu mai mult de 2.500 lei.
 Angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă
nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistraţi ca şomeri
în evidenţa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni,
pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de
2.500 lei.
Angajatorii respectivi au obligaţia menţinerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la
împlinirea termenului de 12 luni.
Aceste prevederi se aplică şi în cazul încadrării în muncă a cetăţenilor români cărora le-au încetat raporturile de
muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin
concediere.
Ordinul ANOFM 456/2020 aprobă procedura de stabilire a acestor sume, solicitare și decontare de la agențiile de
ocupare a forței de muncă, astfel:
1. Angajatorii încheie cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în
raza căreia aceștia își au sediul social, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, o convenție, pentru
acordarea sumelor de 50% din salariul fiecărui angajat.
În vederea încheierii convenției, angajatorii depun prin mijloace electronice de transmitere la distanță, o cerere,
însoțită de următoarele documente:





declarație pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, din care să rezulte că nu se află în una
dintre situațiile prevăzute la art. VI din ordonanța de urgență (nu este instituție sau autoritate publica, nu se
afla în faliment, dizolvare, lichidare și nu are activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte
motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2);
actul de identitate, în copie; (document certificat pentru conformitate cu originalul de către angajator)
actul în baza căruia au fost încadrați în muncă, în copie. (document certificat pentru conformitate cu
originalul de către angajator).

2. Sumele se acordă angajatorilor lunar, de la data încheierii convenției, proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna
respectivă de persoanele încadrate în muncă.
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Sumele se acordă și pentru perioada concediului de odihna, cu precizarea că în perioada în care raporturile de
muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate în baza convenției sunt suspendate, nu se acordă sumele respective,
însă perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a
măsurilor de stimulare.
Reamintim faptul că sumele se acordă angajatorilor în situația în care persoanele beneficiare sunt înregistrate ca
șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.
Notă: Angajatorii care încadreaza în muncă persoane care îndeplinesc atât condițiile pentru a beneficia de
prevederile OUG 92/2020 (șomeri cu vârsta mai mare de 50 de ani sau tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani),
cât și condițiile prevăzute în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței
de muncă (absolvenți, șomeri cu vârsta mai mare de 45 ani, tineri cu risc de marginalizare socială), pot beneficia,
pentru persoanele respective, opțional, numai de una dintre măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă.
3. Pentru verificarea și acordarea sumei lunare, angajatorii depun pâna la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii
pentru care solicită această sumă, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la agenția pentru ocuparea
forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în raza căreia aceștia își au sediul social, un tabel
nominal, însoțit de pontajul și statul de plată pentru luna respectivă, extras, în copie certificată de angajator pentru
conformitate cu originalul.
4. Sumele lunare cuvenite se acordă de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului
București, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare
expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și acordarea acestor sume.
5. Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București efectuează controlul
asupra îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea convențiilor,derularea acestora și acordarea sumelor, precum
și asupra respectării de către angajatori a obligațiilor asumate prin încheierea convențiilor prevăzute. În urma
acțiunilor de control se pot stabili debite care se vor recupera potrivit procedurii stabilite de Legea 76/2002.
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