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Ordonanța de urgență nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin 

destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru 
modificarea unor acte normative 
În vigoare de la 29 mai 2020 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 din 29 mai 2020 
 

Prezentam in cntinuare principalele prevederi ale acestui act normativ: 

a) Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajați au beneficiat de 
indemnizatia de somaj tehnic prevazuta de OUG 30/2020, precum și angajatorii ai căror 

angajați fost in somaj tehnic in baza prevederilor Legii 53/2003 – Codul Muncii, în 
perioada stării de urgență sau alertă, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de 
decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, 
reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, 
dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut.  

Prevederile de mai sus se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării 

a contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență 
sau de alertă.  
 

Angajatorii prevăzuți mai sus au obligația menținerii raporturilor de muncă până la data 
de 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri. Aceasta obligatie nu se aplica 
in cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile 
angajatorului. 
 
Sumele de mai sus, se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în limita bugetului 
aprobat. În vederea decontării acestor sume, angajatorii suportă integral contravaloarea 
salariilor angajaților care beneficiază de prevederile acestui act normative și ulterior, 
începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare 
căreia îi sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agențiile pentru 
ocuparea forței de muncă, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de 

o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care beneficiază de această 
sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform unui model ce va fi 
aprobat ulterior. 
 

Decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor mentionate mai sus se 
efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori, 

potrivit legii, a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și 
asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea. 
 
 

http://lege5.ro/App/Document/gm3tenrvheyq/ordonanta-de-urgenta-nr-92-2020-pentru-instituirea-unor-masuri-active-de-sprijin-destinate-angajatilor-si-angajatorilor-in-contextul-situatiei-epidemiologice-determinate-de-raspandirea-coronavirusului?pid=316727584&d=2020-05-31#p-316727584
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Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel puțin unul se află sub 
incidența restricțiilor stabilite prin acte ale autorităților competente optează fie pentru 
aplicarea prevederilor de mai sus, fie pentru continuarea somajului tehnic conform 

OUG 30/2020 si după data de 31 mai 2020, până la ridicarea acestor restricții. 
 
b) Angajarea somerilor  
 
(i) 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 urgență sau a stării de alertă, înregistrați ca șomeri în evidența ANOFM, 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. 
 
(ii) 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 și 29 de ani, înregistrați ca șomeri în evidența ANOFM, 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 prevăzuți la (i) si (ii) au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o 
perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni în care se primește 
ajutorul. 
 

Aceste sumele se acordă pentru plata salariului proporțional cu timpul efectiv lucrat de 
salariat și nu se cumulează, pentru același angajat, cu alte subvenții care se acordă 
angajatorilor care au încheiat cu AJOFM contracte sau convenții în temeiul art. 80, 85 

și 934 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea 
ocupării forței de muncă. 
 
 

http://lege5.ro/App/Document/gm4tcmzr/legea-nr-76-2002-privind-sistemul-asigurarilor-pentru-somaj-si-stimularea-ocuparii-fortei-de-munca?pid=104808057&d=2020-05-31#p-104808057
http://lege5.ro/App/Document/gm4tcmzr/legea-nr-76-2002-privind-sistemul-asigurarilor-pentru-somaj-si-stimularea-ocuparii-fortei-de-munca?pid=104808069&d=2020-05-31#p-104808069
http://lege5.ro/App/Document/gm4tcmzr/legea-nr-76-2002-privind-sistemul-asigurarilor-pentru-somaj-si-stimularea-ocuparii-fortei-de-munca?pid=65281605&d=2020-05-31#p-65281605
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English version  
 
Emergency Ordinance no. 92/2020 for the establishment of active support 

measures for employees and employers in the context of the epidemiological 
situation caused by the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus, as well as for the 

amendment of some normative acts 
Effective May 29, 2020 

Published in the Official Gazette, Part I no. 459 of May 29, 2020 

 
We present below the main provisions of this normative act: 
 
a) Starting with June 1, 2020, employers whose employees benefited from the technical 
unemployment allowance provided by GEO 30/2020, as well as employers whose 
employees were technically unemployed based on the provisions of the Labor Code, 
during the state of emergency or alert, benefit, for a period of three months, from the 
settlement of a part of the salary, supported from the unemployment insurance budget, 
representing 41.5% of the gross basic salary corresponding to the occupied job, but not 
more 41.5% of average gross salary. 
 
The above provisions apply only to persons who have had a period of suspension of the 
individual employment contract of at least 15 days during the state of emergency or alert. 
 
The above-mentioned employers have the obligation to maintain employment until 31 
December 2020, except seasonal workers. This obligation does not apply if the termination 
of the employment contract occurs for reasons not attributable to the employer. 
 
The above amounts are granted from the unemployment insurance budget, within the 
approved budget. In order to settle these amounts, employers fully bear the equivalent of 
the salaries of the employees who benefit from the provisions of this normative act and 
subsequently, from the first to the 25th of the month following the reporting period to which 
the income is related, they shall submit, by electronic means, to the employment agencies, 
an application signed and dated by the legal representative accompanied by a statement 
on their own responsibility and the list of persons benefiting from this amount, assumed 
by the employer's legal representative, according to a model to be approved later. 
 
The settlement from the unemployment insurance budget of the amounts mentioned above 
shall be made within 10 days from the date of fulfillment by the employers, according to 
the law, of the declaratory and payment obligations related to income from salaries and 
assimilated to salaries for the reporting period for which the request is made. 
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Employers who have several objects of activity, at least one of which is subject to the 
restrictions established by the competent authorities, will opt either for the application of 
the above provisions or for the continuation of technical unemployment according to GEO 
30/2020 also after May 31. 2020, until these restrictions are lifted. 
 
b) Hiring the unemployed persons  
 
(i) Employers who, from 1 June 2020 to 31 December 2020, employ, for an indefinite 
period of time, on full-time basis, persons over the age of 50 whose employment has 
ceased for reasons not attributable to them during the period of employment; throughout 
the emergency or alert status, registered as unemployed in the records of ANOFM, will 
receive monthly, for a period of 12 months, for each person employed in this category, 50% 
of the employee's salary, but not more than 2,500 lei. 
 
(ii) Employers who employ, no later than 31 December 2020, for an indefinite period, on 
full-time basis, persons aged between 16 and 29, registered as unemployed in the records 
of ANOFM, will receive monthly, for a period for 12 months, for each employee in this 
category, 50% of the employee's salary, but not more than 2,500 lei. 
 
The employers referred to in (i) and (ii) have the obligation to maintain employment for a 
period of at least 12 months from the end of the 12-month period in which the aid is 
received. 
 
These amounts are granted for the payment of the salary in proportion to the actual time 
worked by the employee and are not cumulated, for the same employee, with other 
subsidies.granted from the unemployment budget.  


