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NEWSLETTER 1/2021
ULTIMELE MODIFICĂRI ALE CODULUI MUNCII CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.298/24.12.2020.
În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1293 din 24 decembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 298/2020 pentru
completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.
La art. 52, alin. (1) din Codul muncii, a fost introdusă o noua literă, litera f) care prevede că angajatorul
poate suspenda, din inițiativă proprie, contractele individuale de muncă ale salariaților, din cauza decretării
stării de urgență sau a stării de asediu în România.
Totodată, a fost introdus un articol nou (articolul 53^1) care prevede că statul va subvenționa
indemnizațiile de șomaj tehnic pentru angajatorii care sunt nevoiți să-și suspende sau să-și reducă
temporar activitatea în timpul stării de urgență sau în timpul stării de asediu.
Astfel în cazul suspendării temporare a activității și/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de
asediu sau stării de urgență potrivit art. 93 alin. (1) din Constituția României, republicată, salariații afectați
de activitatea redusă sau întreruptă, care au contractul individual de muncă suspendat, beneficiază de o
indemnizație plătită din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cuantum de 75% din salariul de bază
corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat
la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare, pe toată durata menținerii stării de
asediu sau stării de urgență, după caz.
Statul va acoperi indemnizațiile de șomaj tehnic în baza cererii trimise de angajator prin poșta electronică
(însoțită de o declarație pe proprie răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de
această indemnizație), la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului
București, în raza cărora își au sediul social.
În situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia
prevăzută poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75%
din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.
În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, din care cel puțin un
contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de asediu sau stării de urgență, acesta
nu beneficiază de indemnizația de șomaj tehnic platită din bugetul asigurărilor de șomaj.
În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt
suspendate ca urmare a instituirii stării de asediu sau stării de urgență, acesta beneficiază de
indemnizația de șomaj tehnic platită din bugetul asigurărilor de șomaj, aferentă contractului individual de
muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.
Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, iar reținerea și plata
impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de
sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru
șomaj, dar nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă (constituie stagiu de cotizare fără plata
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contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile și indemnizațiile de asigurări
sociale de sănătate; pentru stabilirea și calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate se utilizează
salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată).
În termen de 15 zile de la momentul solicitării subvenționării, se va efectua plata indemnizațiilor din
bugetul asigurărilor pentru șomaj, iar sumele nete se vor plăti salariaților în cel mult 3 zile lucrătoare de la
primirea acestor sume de catre angajator, iar declararea și achitarea taxelor la stat se va efectua până la
data de 25 a lunii urmatoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.
Angajatorii nu vor avea voie să desființeze locurile de muncă ale persoanelor trimise în șomaj tehnic pe o
perioadă cel puțin egală cu perioada suspendării pentru care au beneficiat de plata indemnizațiilor din
bugetul asigurărilor sociale pentru șomaj. Încălcarea acestei prevederi se sancţionează cu returnarea
sumelor primite cu titlu de indemnizație pentru posturile desființate.
Prezenta lege a intrat în vigoare la 27 decembrie 2020.
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