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NEWSLETTER Nr.27/2021
REVISTA PRESEI SEPTEMBRIE 2021.
Guvernul a aprobat introducerea noilor măsuri de sprijin pentru formarea și angajarea persoanelor care
beneficiază de venit minim garantat, precum și a tinerilor.
Guvernul a aprobat Ordonanța de urgență care modifică și completează Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat și Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
Principalele modificări vizează stimularea participării pe piața muncii a beneficiarilor de ajutor social, prevenirea
dependenței de acest beneficiu, precum și măsuri pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor NEET (care nu au
loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională).
Scopul noilor reglementări este de a susține persoanele care vor să iasă din starea de vulnerabilitate, asigurându-le
acces la educație și calificare, precum și sprijin financiar, prin decontarea transportului pentru cei care merg la
școală și prelungirea ajutorului social pentru cei care se angajează.
Principalele modificări aduse Legii nr. 416/2001:
- Menținerea ajutorului social, timp de încă 6 luni din momentul angajării, dacă beneficiarul se angajează pentru o
perioadă de cel puțin 24 luni. În cazul în care contractul de muncă al unui beneficiar încetează din inițiativa
angajatorului în mai puțin de 24 de luni, sumele acordate cu titlu de ajutor social nu vor constitui debit și nu vor fi
recuperate. În schimb, dacă raporturile de muncă încetează din motive imputabile angajatului, sumele acordate cu
titlu de ajutor social vor fi recuperate pe întreaga perioadă.
- Posibilitatea ca persoanele beneficiare de ajutor social să urmeze cursuri de tip ”A doua șansă”, la recomandarea
agenției județene pentru ocuparea forței de muncă. Refuzul de participare va conduce la încetarea ajutorului social
și interzicerea solicitării unui nou drept pentru o perioadă de 12 luni, ca și în cazul refuzului unui loc de muncă.
- Introducerea obligativității prezentării persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social la agențiile pentru
ocuparea forței de muncă, pentru aplicarea măsurilor de stimulare a ocupării, din 6 în 6 luni sau ori de câte ori sunt
solicitate. Neprezentarea la agenția pentru ocuparea forței de muncă se va asimila refuzului unui loc de muncă și
va conduce la încetarea ajutorului social și posibilitatea depunerii unei noi solicitări după o perioadă de 12 luni.
- Decontarea transportului pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social care
urmează cursurile programului ” A doua șansă”, la o distanță mai mare de 5 km față de locuință. Se propune
decontarea, către autoritățile administrației publice locale, a sumei de 500 lei/persoană/semestru școlar, din
bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile
teritoriale.
www.mmuncii.ro – 15 septembrie 2021.

Proiect în dezbatere: Salariul minim brut pe țară garantat în plată va fi de 2.550 lei din ianuarie 2022.
Potrivit unui proiect postat pe site-ul oficial al MMPS, se prevede că – începând cu luna ianuarie 2022, salariul de
bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164, alin.(1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la
suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 15,239
lei/oră.
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Ministerul precizează că – în anul 2021 tariful orar este de 13,583 lei/oră pentru un program complet de lucru de
169,333 ore/lună, iar în anul 2022 tariful orar va fi de 15,239 lei/oră pentru un program complet de lucru de 167,333
ore/lună.
În momentul de față, cuantumul salariului minim brut este de 2.300 de lei.
De remarcat o absență - salariul minim diferențiat pentru studii superioare nu mai figurează în planurile Guvernului,
acesta urmând să dispară din ianuarie 2022.
Așa cum se declarase în anii trecuți, acesta a fost „înghețat” până ce poate fi depășit de salariul minim pe țară - lucru
care se va întâmpla în 2022. Referitor la salariul minim diferențiat pentru domeniul construcțiilor, momentan pare că
acesta va rămâne tot la 3.000 de lei brut (n-au apărut discuții în spațiul public despre o eventuală majorare).
În aceeași ordine de idei, și la nivelul Uniunii Europene se fac demersuri pentru a asigura cetățenilor din statele
membre salarii minime adecvate. Mai exact, este în lucru un proiect de directivă europeană prin care se dorește
introducerea unui mecanism uniform de stabilire a salariilor minime la nivelul UE. După intrarea proiectului de
directivă europeană în vigoare, statele UE vor avea la dispoziție cel mult doi ani pentru a aplica regulile unice pentru
salarizarea minimă.
Atenție! Proiectul de HG va intra în vigoare numai după ce va fi aprobat de Executiv și publicat în Monitorul
Oficial.
www.avocatnet.ro – 30 septembrie 2021.

Recuperarea sumelor aferente concediilor medicale, depuse de către angajatori prin cereri de restituire – care au
fost respinse la plată de către CAS.
Ţinând cont de noile reglementări legale care au intrat în vigoare începând cu data de 30.06.2021, prin punerea in
aplicare a prevederilor OUG nr. 74 din 30 iunie 2021, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, referitoare la modul de recuperare a
sumelor reprezentând indemnizaţii pentru concedii medicale care se plătesc asiguraţilor salariați şi care, potrivit
prevederilor OUG nr. 158/2005 se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
(FNUASS):
Pentru sumele solicitate în baza cererilor de recuperare depuse la CAS care au fost respinse la plată - pentru
care CAS a întocmit şi a transmis către angajatori comunicări de respingere şi pentru care angajatorii nu au depus
până la data de 30.06.2021 o nouă cerere de restituire însoţită de documentele rectificative care dovedesc
remedierea cauzelor de respingere la plată înscrise în comunicare, termenul - limită de depunere (a cererilor de
restituire însoţite de documentele rectificative aferente) este data de 31 decembrie 2021.
Facem precizarea că, începând cu data de 1 ianuarie 2022, termenul de remediere a cauzelor de respingere şi de
depunere a cererilor de restituire însoţite de documentele justificative rectificative este de maximum 90 de zile de
la data primirii comunicării.
www.contabexpert.ro – 30 septembrie 2021.
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