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În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1326 din 31 decembrie 2020 a fost publicată ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
nr. 220 din 30 decembrie 2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în
contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative.
Vă prezentăm în continuare principalele prevederi în vigoare și după 1 ianuarie 2021.
Ajutor de 2.500 lei pentru angajarea anumitor categorii de persoane.
Angajatorii pot primi lunar, pe o perioadă de 12 luni, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de
2.500 lei, dacă în perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2021 încadrează în muncă, pe perioadă
nedeterminată, cu normă întreagă, persoane din următoarele categorii:
 persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive
neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau de alertă;
 persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru
ocuparea forței de muncă;
 cetățeni români, încadrați în aceleași categorii de vârstă, cărora în anul 2020 le-au încetat
raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor,
prin concediere.
Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la
împlinirea termenului de 12 luni.
Sumele se acordă pentru plata salariului proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat.
Sumele se decontează din bugetul asigurărilor pentru șomaj, la cererea angajatorilor, depusă prin mijloace
electronice la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora aceștia își au sediul
social, după plata de către angajator a drepturilor salariale.
Sumele lunare cuvenite se decontează de aceste agenţii în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a
lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea şi
decontarea acestor sume.
Atenție! Angajatorii care încetează contractele individuale de muncă ale persoanelor prevăzute mai
sus, anterior perioadei de 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni, sunt obligați să restituie în
totalitate agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care
a încetat raportul de muncă anterior termenului menționat, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a
României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc
în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) și e) și art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Nu beneficiază de sumele prevăzute mai sus următorii angajatori:
 instituții și autorități publice;
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 angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau
care au activitățile suspendate sau asupra cărora sunt impuse restricții din alte motive decât cele
generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
Ajutor pentru zilieri.
Pentru persoanele care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, afectate de contextul
pandemic, pentru o perioadă de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 30 iunie
2021, se acordă de la bugetul de stat o sumă reprezentând 35% din remuneraţia cuvenită zilei de muncă.
Această măsură a fost prelungită până la data de 30 iunie 2021.
Părinții își pot lua zile libere plătite pentru supravegherea copiilor și în 2021.
Conform OUG 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor,
în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în
unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii
coronavirusului SARS-CoV-2, zilele libere plătite se acordă unuia dintre părinţi pentru supravegherea
copiilor, în situaţiile în care:
 cursurile au loc în scenariul 2 (prezenţa prin rotaţie a elevilor, în afară de cei din anii terminali);
 cursurile au loc în scenariul 3 (toţi elevii fac şcoală online);
 dacă copilul deţine o adeverinţă medicală prin care se atestă că suferă de boli cronice şi i se
recomandă evitarea colectivităţii, implicit urmarea cursurilor prin sistem online;
 sunt suspendate cursurile care impun prezenţa fizică prin ordin al ministrului Educaţiei şi Cercetării.
Părinţii vor putea să beneficieze de aceste libere plătite, până la 30 iunie 2021.
Părinții care stau acasă au dreptul la o indemnizație brută de 75% din salariul de bază al unei zile
lucrătoare, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.
Important! Liberele plătite nu s-au acordat și nu se acordă nici din 2021 pe perioadele de vacanță școlară.
Important! Părinţii care lucrează de la domiciliu sau lucreaza în telemuncă nu pot beneficia de aceste zile
libere plătite.

Bibliografie: OUG nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în
contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1326/31.12.2020.
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