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Ordonanța de urgență nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a 

angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori 

limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

În vigoare de la 04 octombrie 2021 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 945 din 04 octombrie 2021 

 

Va aducem la cunostinta principalele modificari continute de acest act normativ: 

 

Începând cu data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență și până la 31 decembrie 2021, 

pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa 

angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, ca urmare a efectelor produse de 

coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din 

salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor 

pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021.  

 

De prevederile ordonantei beneficiază salariații angajatorilor pe perioada întreruperii temporare 

a activității, total sau parțial, în contextul creșterii incidenței răspândirii coronavirusului SARS-

CoV-2 și al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile 

Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României. 

 

De acordarea indemnizației prevăzute mai sus beneficiază și salariații angajatorilor a căror 

activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile de 

sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, cu excepția salariaților aflați în 

concediu medical și care primesc indemnizația de asigurări sociale aferentă. 

 

Indemnizația se calculează pentru numărul de zile în care activitatea a fost suspendată, dar nu 

mai târziu de 31 decembrie 2021. 

 

Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform 

prevederilor Codului fiscal.  

 

În cazul indemnizației de mai sus, calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției 

CAS și CASS se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor 

pentru șomaj. Declararea impozitului pe venit si a contributiilor sociale se realizează de angajator 

prin depunerea declarației 112. Pentru aceasta indemnizatie nu se datorează contribuție 

asiguratorie pentru muncă. 

 
Pentru calculul impozitului pe venit se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul Fiscal.  

 

Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale prevăzute anterior este data de 25 inclusiv a 

lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.  

 

Dacă un salariat este încadrat în muncă cu mai multe contracte de muncă și cel puțin unul este 

activ, nu beneficiază de indemnizație de șomaj tehnic. 
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Dacă un salariat este încadrat în activitate prin mai multe contracte de muncă și toate sunt 

suspendate atunci are dreptul al o singură indemnizație de șomaj tehnic pentru acel contract cel 

mai avantajos pentru salariat. 

 

Pentru perioada la care se acordă indemnizația de șomaj tehnic se beneficiază și de celelalte 

drepturi de natură salarială cum sunt vechimea în câmpul muncii, perioadă de cotizare pentru 

asigurările de sănătate, etc. 

 

Pentru plata indemnizației, angajatorul va depune la ANOFM prin poșta electronică o 

documentație – cerere semnată, declarație pe propria răspundere, lista persoanelor ce beneficiază 

de indemnizație. 

 

Potrivit art. 3 alin. (1) din OUG nr. 111/2021, documentele se comunică în luna curentă pentru 

luna anterioară. Nu există un termen fix, angajatorul interesat are la dispoziție pentru depunerea 

cererii întreaga lună următoare celei încheiate. 

 

ANOFM are obligația să efectueze plata indemnizației în cel mult 15 zile de la depunerea 

documentelor. 

 

Angajatorii au obligația să achite salariaților indemnizația în termen de 3 zile lucrătoare de la 

încasarea acesteia. 

 

Pentru situația în care se acordă indemnizație de șomaj tehnic la salariații încadrați în activități 
la care se acordă facilități fiscale conform Codului fiscal (construcții, creare programe calculator, 

cercetare-dezvoltare, etc.), pentru indemnizațiile încasate din bugetul fondului de șomaj nu se 

acordă facilități fiscal. 

 

Perioada de somaj tehnic prevăzută anterior, pentru care salariații ale căror contracte individuale 

de muncă sunt suspendate și angajatorii acestor salariați nu datorează contribuția asiguratorie 

pentru muncă, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției în sistemul de asigurări sociale 

de sănătate pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind 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 vigoare în 

perioada de somaj tehnic.  
 

În situația în care stagiul de cotizare realizat potrivit celor de mai sus este corespunzător unei 

fracțiuni de lună se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare 

în perioada respectivă, corespunzător fracțiunii de lună. 
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English version  

 

Emergency Ordinance no. 111/2021 for the establishment of social protection measures 
for employees and other professional categories in the context of prohibition, suspension 

or limitation of economic activities, determined by the epidemiological situation 

generated by the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus 

Effective October 4, 2021 

Published in the Official Gazette, Part I no. 945 of October 4, 2021 

 
We inform you below of the main changes contained in this normative act: 
 

Starting with the date of entry into force of this emergency ordinance and until December 31, 2021, 
for the period of temporary suspension of the individual employment contract, at the initiative of 
the employer, according to art. 52 para. (1) lit. c) of the Labor Code, as a result of the effects 
produced by the SARS-CoV-2 coronavirus, the benefits that employees receive are set at 75% of the 
basic salary corresponding to the job occupied and are supported from the unemployment 
insurance budget, but no longer more than 75% of the average gross salary provided by the Law 
on the state social insurance budget for 2021 no. 16/2021. 
 
Employers benefit from the provisions of the ordinance during the temporary interruption of activity, 
totally or partially, in the context of increasing the incidence of SARS-CoV-2 coronavirus spread 
and measures to reduce the impact of the type of risk provided by Government decisions to extend 
the alert in Romania. 
 
Employees whose employees have been suspended as a result of the epidemiological investigation 
carried out by the county public health directorates, respectively of Bucharest, also benefit from 

the granting of the indemnity provided above, except for employees on sick leave and receiving the 
related social insurance allowance. 
 
The allowance is calculated for the number of days in which the activity was suspended, but not 
later than December 31, 2021. 
 
The allowance is subject to taxation and payment of mandatory social contributions, according to 
the provisions of the Fiscal Code. 
 
In the case of the above allowance, the calculation, withholding and payment of income tax, CAS 
and CASS contribution is made by the employer from the benefits received from the unemployment 
insurance budget. The declaration of the income tax and of the social contributions is made by the 
employer by submitting the declaration 112. For this indemnity no insurance contribution for work 
is due. 

 
For the calculation of the income tax, the provisions of art. 78 para. (2) lit. b) of the Fiscal Code. 
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The term of payment and declaration of the fiscal obligations previously provided is the date of 25 
inclusive of the month following the one in which the payment is made from the unemployment 
insurance budget. 
 
If an employee is employed with several employment contracts and at least one is active, he does 
not receive a technical unemployment benefit. 
 
If an employee is employed by several employment contracts and all are suspended then he is 
entitled to a single technical unemployment benefit for that contract most advantageous to the 
employee. 
 
For the period for which the technical unemployment benefit is granted, the other salary rights are 
also benefited, such as seniority in the field of work, contribution period for health insurance, etc. 

 
For the payment of the indemnity, the employer will submit to ANOFM by e-mail a documentation 
- signed application, declaration on his own responsibility, the list of persons benefiting from the 
indemnity. 
 
According to art. 3 para. (1) of GEO no. 111/2021, the documents are communicated in the current 
month for the previous month. There is no fixed deadline, the interested employer has for the entire 
month following the closed one to submit the application. 
 
ANOFM has the obligation to make the payment of the indemnity within maximum 15 days from 
the submission of the documents. 
 
Employers have the obligation to pay employees the allowance within 3 working days of receiving 
it. 
 

For the situation in which the technical unemployment indemnity is granted to the employees 
employed in activities for which fiscal facilities are granted according to the Fiscal Code 
(constructions, creation of computer programs, research-development, etc.), for the indemnities 
received from the unemployment fund budget it is not granted fiscal facilities. 
 
The period of technical unemployment provided for above, for which employees whose individual 
employment contracts are suspended and the employers of these employees do not owe the 
insurance contribution for work, constitutes a contribution period without payment of the 
contribution to the social health insurance system for social insurance holidays and allowances. of 
health provided by the Government Emergency Ordinance no. 158/2005 on holidays and social 
health insurance benefits. For the establishment and calculation of social health insurance 
benefits, the minimum gross basic salary guaranteed in payment, in force during the period of 
technical unemployment, is used. 
 

If the contribution period completed in accordance with the above corresponds to a fraction of a 
month, the minimum gross basic salary guaranteed in payment, in force during that period, 
corresponding to the fraction of a month, shall be used. 


