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Cum au fost 
sprijiniți 
angajatorii și 
angajații pe perioada pandemiei COVID-19?

Astfel, potrivit directo-
rului executiv al AJOFM Il-
fov, Georgiana Țigănașu, 
în cazul firmelor a că-
ror activitate a fost afec-
tată de noul coronavi-
rus, salariaților cărora li 
s-au suspendat contrac-
tele individuale de mun-
că, din inițiativa angaja-
torului, respectiv șomaj 
tehnic, s-a acordat o 
indemnizație prevăzută de 
OUG 30/2020, în cuantum 
de 75% din salariul brut, 
dar nu mai mult de 75% 
din câștigul salarial mediu 
brut utilizat la fundamen-
tarea bugetului asigurări-
lor sociale de stat. Măsura 
s-a aplicat până la sfârșitul 
lunii iunie 2021. În acest 
context, AJOFM Ilfov a 
plătit în 2020, către 10.682 
angajatori și 103.893 
angajați - 159.075.417 
lei și în 2021, către 2.237 
angajatori și 20.320 de 
angajați - 35.522.715 lei.

Din 21 martie 2020, 
s-au acordat părinților zi-
le libere pentru suprave-
gherea copiilor în situa-
ția închiderii temporare 
a școlilor/grădinițelor, in-
clusiv pe perioada vacan-
țelor, ca urmare a stării 
de urgență decretate, iar 
plata acestor zile s-a făcut 
de către agențiile pentru 
ocuparea forței de muncă. 
AJOFM Ilfov a făcut plăți 
către 813 angajatori, pen-
tru 3.520 de persoane, 
iar suma totală a fost de 
2.584.847 de lei. Iar, prin 
OUG 147/august 2020, 
privind acordarea unor 

zile libere pentru părinți 
în vederea supraveghe-
rii copiilor, în situația li-
mitării sau suspendării 
activităților didactice care 
presupun prezența efec-
tivă a copiilor în unitățile 
de învățământ și în 
unitățile de educație tim-
purie antepreșcolară, ca 
urmare a răspândirii co-
ronavirusului, s-au acor-
dat, de asemenea, zile li-
bere unuia dintre părinți, 
pentru supravegherea 
copiilor cu vârsta de pâ-
nă la 12 ani sau a copii-
lor cu dizabilități cu vârs-
ta de până la 26 de ani, 
înscriși în cadrul unei 
unități de învățământ 
sau de educație timpurie 
antepreșcolară. AJOFM Il-
fov a plătit în baza aces-
tei ordonanțe, drepturi, 
în 2020 - către 23 de an-
gajatori, pentru 30 de 
angajați (27.250 de lei) 
și în 2021 - către 336 de 
angajatori, pentru 649 de 
angajați (895.657 de lei).

Protecție socială 
anti-coronavirus, 
2020

Conform OUG 92/mai 
2020, începând de la 1 iu-
nie 2020, angajatorii ai 
căror angajați au benefi-
ciat de prevederile OUG 
30/2020, precum și anga-
jatorii ai căror angajați au 
avut contractele individu-
ale de muncă suspenda-
te în conformitate cu pre-
vederile art. 52 alin. (1) 
lit. c) din Legea 53/2003 

- Codul Muncii și nu au 
beneficiat de prevederi-
le OUG 30/2020, au be-
neficiat, pentru o perioa-
dă de trei luni, de decon-
tarea unei părți din sala-
riu, suportată din buge-
tul asigurărilor pentru șo-
maj, reprezentând 41,5% 
din salariul de bază brut 
corespunzător locului de 
muncă ocupat, dar nu mai 
mult de 41,5% din câști-
gul salarial mediu brut 
prevăzut de Legea buge-
tului de stat pe 2020. În 
acest context, AJOFM Il-
fov a efectuat plăți către 
1.682 de angajatori, pen-
tru 19.919 angajați, în su-
mă de 23.683.586 de lei.

Aceeași ordonanță 
mai prevede că (1) anga-
jatorii care în perioada 1 
iunie 2020 - 31 decembrie 
2020 încadrează în mun-
că, pe perioadă nedeter-
minată, cu normă întrea-
gă, persoane în vârstă de 
peste 50 de ani ale căror 
raporturi de muncă au în-
cetat din motive neimpu-
tabile lor, în perioada stă-
rii de urgență decretate 
prin Decretul 195/2020, 
prelungită prin Decretul 
240/2020, sau a stării de 
alertă instituite prin HG 
394/2020, înregistrați ca 
șomeri în evidența agenți-
ilor pentru ocuparea forței 
de muncă județene, res-
pectiv București, primesc 
lunar, pe o perioadă de 12 
luni, pentru fiecare per-
soană angajată din aceas-
tă categorie, 50% din sa-
lariul angajatului, dar nu 
mai mult de 2.500 lei. (2) 
Angajatorii care încadrea-
ză în muncă, dar nu mai 

târziu de 31 decembrie 
2020, pe perioadă nede-
terminată, cu normă în-
treagă, persoane cu vârs-
ta cuprinsă între 16 și 29 
de ani înregistrați ca șo-
meri în evidența agențiilor 
pentru ocuparea forței de 
muncă județene, respec-
tiv București primesc lu-
nar, pentru 12 luni, pentru 
fiecare persoană angaja-
tă din această categorie, 
50% din salariul angaja-
tului, dar nu mai mult de 
2.500 lei.

Măsuri de 
protecție, și 
pentru 2021

Prin OUG 220/decem-
brie 2020 privind aplica-
rea unor măsuri de pro-
tecție socială după 1 ia-
nuarie 2021 în contextul 
răspândirii SARS-CoV-2, 
precum și pentru modifi-
carea unor acte normati-
ve, angajatorii care în pe-
rioada 1 ianuarie - 1 sep-
tembrie 2021 încadrea-
ză în muncă, pe perioadă 
nedeterminată, cu normă 
întreagă, persoane în vâr-
stă de peste 50 de ani ale 
căror raporturi de muncă 
au încetat din motive ne-
imputabile lor, în perioada 
stării de urgență sau de 
alertă, persoane cu vâr-
sta cuprinsă între 16 și 29 
de ani înregistrate ca șo-
meri în evidența agenții-
lor pentru ocuparea forței 
de muncă județene, re-
spectiv București, precum 
și cetățeni români, înca-
drați în aceleași categorii 
de vârs tă, cărora în anul 
2020 le-au încetat rapor-

turile de muncă cu anga-
jatorii străini de pe terito-
riul altor state, din moti-
ve neimputabile lor, prin 
concediere, primesc lunar, 
timp de 12 luni, pentru fi-
ecare persoană angaja-
tă din această categorie, 
50% din salariul angaja-
tului, dar nu mai mult de 
2.500 lei.

Forme alternative 
de muncă

OUG 132/2020 privind 
măsuri de sprijin destinate 
salariaților și angajatorilor 
în contextul situației epide-
miologice determinate de 
răspândirea SARS-CoV-2, 
precum și pentru stimula-
rea creșterii ocupării forței 
de muncă se aplică, de 
asemenea, din 10 august 
2020 și are drept scop im-
pulsionarea angajatorilor 
de a utiliza forme alterna-
tive de muncă. Printre mă-
suri se află:

 posibilitatea redu-
cerii timpului de muncă 
al salariaților cu cel mult 
50% din durata prevăzu-
tă în contractul individual 
de muncă, iar din 8 apri-
lie 2021 cu cel mult 80%. 
Pe durata reducerii tim-
pului de muncă, salariații 
afectați de măsură benefi-
ciază de o indemnizație de 
75% din diferența dintre 
salariul de bază brut pre-
văzut în contractul indivi-
dual de muncă și salariul 
de bază brut aferent ore-
lor de muncă efectiv pres-
tate ca urmare a reduce-
rii timpului de muncă, în 
completarea drepturilor 
salariale cuvenite, calcula-

te la timpul efectiv lucrat. 
Până în prezent, AJOFM 
Ilfov a efectuat plăți pen-
tru reducerea timpului de 
muncă al salariaților că-
tre 203 angajatori, pentru 
2.650 angajați, în sumă de 
4.301.557 lei;

 pentru angajații 
care încheie contracte in-
dividuale de muncă pe pe-
rioadă determinată de pâ-
nă la 3 luni, se asigură de-
contarea unei părți din sa-
lariul acordat acestora, su-
portată din bugetul asigu-
rărilor pentru șomaj, re-
prezentând 41,5% din sa-
lariul aferent zilelor lucrate 
în aceste locuri de muncă, 
pentru o perioadă de lu-
cru de 8 ore/zi, dar nu mai 
mult de 41,5% din câștigul 
salarial mediu brut prevă-
zut de Legea bugetului de 
stat pe 2020. În acest con-
text, au fost efectuate plăți 
către 117 angajatori, pen-
tru 522 de angajați, în su-
mă de 467.308 lei;

  utilizarea telemun-
cii în contextul în care re-
gulile de distanțare fizică, 
inclusiv la locul de muncă, 
trebuie menținute. Pen-
tru desfășurarea activității 
în regim de telemuncă 
s-a acordat, o singură da-
tă, angajatorilor, pentru fi-
ecare ”telesalariat”, un 
sprijin financiar în valoa-
re de 2.500 lei, în scopul 
achiziționării de pachete de 
bunuri și servicii tehnologi-
ce necesare desfășurării 
activității în regim de te-
lemuncă. AJOFM Ilfov a 
efectuat, în acest caz plăți, 
către 110 angajatori, pen-
tru 1.656 de angajați, în 
sumă de 4.140.000 lei.

În cadrul celei mai recente reuniuni a Colegiului 
Prefectural Ilfov, de la sfârșitul lunii iulie 2021, 
conducerea Agenției Județene pentru Ocuparea 
Forței de Muncă (AJOFM) Ilfov a prezentat modul 
în care au fost implementate masurile de sprijin 
destinate agenților economici și angajaților, în 
contextul pandemiei COVID-19.
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