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Stadiul implementarii masurilor reglementate in sprijinul angajatilor si 
angajatorilor, in vederea combaterii efectelor produse ca urmare a 

 pandemiei generata  de virusul SARS- CoV-2, la data de 
 23 septembrie 2021 

 
 
In contextul epidemiologic actual, au fost limitate sau intrerupte temporar  unele activitati 

socio-economice, inclusiv activitati ale unitatilor de invatamant, cu implicatii evidente asupra 
raporturilor de munca ale salariatilor din domenii de activitate diverse, drept pentru care a fost necesar  

sa fie implementate o serie de masuri de protectie sociala. Aceasta  a contribuit la efortul de a 
stabiliza locurile de munca ale angajatilor din domeniile afectate de pandemie si la mentinerea 
unei rate a somajului inregistrat la un nivel scazut. 
Astfel, pe langa atributiile de asigurare a masurilor de protectie a persoanelor aflate in cautare de loc 
de munca si a celor de stimulare a ocuparii, conform legislatiei in vigoare, AJOFM Galati a asigurat si in 
anul 2021 punerea in practica a masurilor instituite la nivel guvernamental pentru sustinerea mediului 
de afaceri si a persoanelor afectate de situatia epidemiologica generata de  virusul SARS- CoV-2 prin 
actele normative adoptate in acest sens. 

Principalele masuri de sustinere a angajatilor si angajatorilor acordate in anul 2021, in contextul 
pandemiei generata  de virusul SARS- CoV-2 au fost: 

 
✓ acordare somaj tehnic   in conformitate cu art. XI OUG 30/2020 pentru modificarea si 

completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul 
protectiei sociale  in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea 
coronavirusului SARS- CoV-2, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

✓ acordare facilitati angajatorilor pentru incadrarea in munca a persoanelor cu varsta 
peste 50 ani si celor cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani in conformitate cu OUG 
220/2020, privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in 
contextul raspandirii coronavirusului 

 
✓ acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia 

limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor 
in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare  
a raspandirii coronavirusului, pentru anul scolar 2020-2021, in conformitate cu  OUG nr. 
147/2020  

 
✓ reducerea timpului de munca a salariatilor cu cel mult 50% din durata prevazuta in 

contractul individual de munca potrivit art.1, alin.(1) OUG nr.132/2020 privind masuri 
de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor, in contextul situatiei epidemiologice 
determinate de raspandirea coronavirusului, precum si pentru stimularea cresterii 
ocuparii fortei de munca 
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✓ decontarea unei parti din salariul acordat acestora, suportata din bugetul asigurarilor 
pentru somaj, reprezentand 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate, dar nu mai mult 
de o perioada de 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajatii care incheie 
contracte individuale de munca pe perioada determinata de pana la 3 luni, in 
conformitate cu art.5 din OUG nr.132/2020 din 7 august 2020, modificata prin OUG 
220/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor, in contextul 
situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului, precum si pentru 
stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, pana la data de 30 iunie 2021 

 
 
Potrivit alin.(1) al art.1 din OUG 211/4.12.2020, prevederile OUG 30/2020, art.XI  somajul 

tehnic s-a acordat pana la 30 iunie 2021, pentru toate domeniile de activitate prevazute de Legea 
55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu 
modificarile si completarile ulterioare. Pentru plata indemnizatiei de somaj tehnic persoanelor carora 
le-a fost suspendat temporar contractul  individual de munca din initiativa angajatorului, potrivit art.52 
alin. (1) lit.c) din Legea 53/2003-Codul Muncii, in perioada starii de alerta, AJOFM Galati a efectuat 
urmatoarele plati: 

 

 
ANUL 

 
AGENTI ECONOMICI 

(coduri fiscale 
multiple) 

 
NUMAR PERSOANE 

BENEFICIARE(cnp-uri 
multiple) 

 
SUMA (lei) 

 
2020 

 
8118 

 
43283 

 
55.194.320 

 
2021 

 
1243 

 
5517 

 
7.824.776 

 
TOTAL 

 
9361 

 
48800 

 
63.019.096 

 
Cele mai afectate domenii de activitate au fost: restaurante si alte servicii de alimentatie, baruri si alte 
activitati de servire a  bauturilor, organizarea de evenimente, alte activitati recreative si distractive, 
activitati de jocuri de noroc si pariuri. 
 

In ceea ce priveste acordarea de  facilitati angajatorilor pentru incadrarea in munca a 
persoanelor cu varsta peste 50 ani si celor cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani in conformitate cu OUG 
220/2020, potrivit art.I angajatorii care in  perioada 1 ianuarie 2021 -1 septembrie 2021 incadreaza in 
munca, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane de peste 50 ani ale caror raporturi 
de munca au incetat din motive neimputabile lor, in perioada starii de urgenta sau a starii de alerta, 
inregistrati ca someri in evidenta agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, sau persoane cu 
varsta cuprinsa intre 16-29 ani, inregistrati ca someri in evidenta agentiilor judetene pentru ocuparea 
fortei de munca, precum si cetateni romani incadrati in aceleasi categorii de varsta, carora in anul 2020 
le-au incetat raporturile de munca cu angajatorii straini de pe teritoriul altor state, din motive 
neimputabile lor, prin concediere, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana 
angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2500 lei. Angajatorii au 
obligatia mentinerii raporturilor de munca pe o perioada de minim 12 luni de la implinirea termenului 
de plata de 12 luni.  
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In  perioada 01.01.2021 – 31 august 2021 au fost depuse  177 dosare (176 angajatori), pentru 225 
persoane angajate (la art.1 persoane peste 50 ani 25 angajatori, 41 angajati, iar la art.2 tineri cu 
varsta intre 16-29 ani 152 angajatori, 184 angajati). 

 Cu privire la acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in 
situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in 
unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare  a raspandirii 
coronavirusului, pentru anul scolar 2020-2021, a fost emisa OUG nr.147/2020. Conform acestei 
ordonante de urgenta, angajatorii care acorda zile libere parintilor care  au copii cu varsta de pana la 
12 ani sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 26 de ani, inscrisi in cadrul unei unitati de 
invatamant sau de educatie timpurie anteprescolara, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor 
didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de 
educatie timpurie anteprescolara, unde acestia sunt inscrisi, ca urmare a rezultatului anchetei 
epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, au putut depune cereri la 
agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in a carei raza 
teritoriala isi desfasoara activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, dupa caz, 
insotite de documente justificative privind indeplinirea conditiilor de decontare a indemnizatiei. 
Indemnizatia pentru fiecare zi libera acordata se plateste din capitolul aferent cheltuielilor de personal 
din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului si este in cuantum de 75% din salariul de baza 
corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial 
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat. 
Indemnizatia este in suma bruta si este supusa impozitarii si platii contributiilor de asigurari sociale, de 
asigurari sociale de sanatate, precum si platii contributiei asiguratorii pentru munca, in conditiile 
prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 
veniturile din salarii si asimilate acestora. 

Situatia dosarelor depuse si platite pe aceasta masura este urmatoarea: 

➢ pana la data de 31 august 2021 numarul cumulat al dosarelor depuse este de 324, din care 258 
depuse in anul 2021; 

➢ in perioada 1 ianuarie – 31 august 2021 s-a efectuat plata pentru  265 agenti economici (379 
persoane),  in suma de 574180 lei; 

Potrivit art.1, alin.(1) OUG nr.132/2020  angajatorii au avut posibilitatea reducerii timpului de 
munca a salariatilor cu cel mult 50% din durata prevazuta in contractul individual de munca. 
Reducerea timpului de munca in conditiile prevazute la alin.(1) se stabileste prin decizia angajatorului, 
pentru o perioada de cel putin 5 zile lucratoare. In conformitate cu art.1 alin.(4), pe durata reducerii 
timpului de munca in conditiile prevazute la alin.(1), salariatii afectati de aceasta masura beneficiaza 
de o indemnizatie de 75% din diferenta dintre salariul de baza brut prevazut in contractul 
individual de munca si salariul  de baza brut aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a 
reducerii timpului de munca, in completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv 
lucrat. Indemnizatia prevazuta la alin.(4) este suportata de angajator si se achita la data platii 
salariului aferent lunii respective, urmand a se deconta din bugetul asigurarilor pentru somaj dupa 
indeplinirea de catre angajator a obligatiilor declarative si de plata aferente veniturilor din salarii si 
asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea. Procedura  de decontare a sumelor, 
precum si perioada de aplicare a masurii prevazute la art.1 s-au stabilit prin HG nr. 719/27.08.2020. 
Indemnizatia prevazuta la alin.40 reprezinta venit de natura salariala si este supusa impozitarii si platii 
contributiilor sociale, in conditiile legii. De la inceputul anului  2021 pana la data de 23 septembrie  

http://lege5.ro/App/Document/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2020-09-01
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2021 au fost depuse  un numar de 285 cereri.  In aceeasi perioada, s-a efectuat plata a 264 dosare, 
pentru 4217 persoane,  in suma de 4499753 lei.  

Potrivit art.5 din OUG nr.132/2020 din 7 august 2020, modificata prin OUG 220/2020 privind 
masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor, in contextul situatiei epidemiologice 
determinate de raspandirea coronavirusului, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de 
munca, pana la data de 30 iunie 2021, dar nu mai mult de o perioada de 3 luni, la alegerea 
angajatorului, pentru angajatii care incheie contracte individuale de munca pe perioada 
determinata de pana la 3 luni, se asigura decontarea unei parti din salariul acordat acestora, 
suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 41,5% din salariul aferent zilelor 
lucrate in aceste locuri de munca, pentru o perioada de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din 
castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale  de stat pe anul 2020 
nr.6/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, aferent perioadei lucrate. Angajatorul are 
obligatia de a plati integral contravaloarea muncii prestate in baza contractului individual de munca pe 
perioada determinata, suma reprezentand procentul de 41,5%, fiind decontata ulterior de catre 
Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca. Decontarea sumei se face la cererea angajatorilor 
pe baza declaratiei pe propria raspundere, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor legale, insotita de 
lista persoanelor pentru care se solicita decontarea sumei, asumata de reprezentantul legal al  
angajatorului, dupa indeplinirea de catre acestia a obligatiilor declarative si de plata aferente 
veniturilor din salarii  si asimilate salariilor, din perioada pentru care se face solicitarea. Decontarea din 
bugetul asigurarilor pentru somaj se efectueaza in termen de cel mult 10 zile de la data depunerii 
cererii, in baza unei normelor prevazute de HG nr. 719/27.08.2020.  

De la inceputul anului pana la data de 31 august 2021 au fost depuse 208 dosare. In aceeasi 
perioada, au fost platiti 188 agenti economici, pentru 675 persoane, in suma de 658012 lei. 

 
AJOFM Galati a demarat in ultimele luni mai multe actiuni  de mediere a muncii, pentru a veni in 

sprijinul somerilor inregistrati, dar si in sprijinul angajatorilor, care se confrunta cu un deficit important 
de forta de munca, dat fiind  contextul actual generat de pandemie cat si problemele specifice locale 
legate de piata muncii, cu privire la: 

 

• declinul demografic si imbatranirea populatiei, cu implicatii majore in diminuarea resurselor 
de munca 

• deprofesionalizarea unei mari parti a populatiei active civile si nivel redus de ocupabilitate a 
locurilor de munca, datorata unor perioade indelungate de inactivitate, perioada in care 
majoritatea au devenit beneficiari de venit minim garantat, ceea ce conduce la reale probleme 
de reintegrare profesionala 

• necompetitivitatea fortei de munca, respectiv ponderea mare a somerilor care nu detin o 
profesie, sau care s-au deprofesionalizat; aceasta reprezinta o problema majora pe piata muncii, 
deoarece agentii economici  solicita preponderent  persoane cu nivel de calificare inalt si 
experienta profesionala 

• migratia fortei de munca calificate si inalt calificate  in tari din spatiul UE 
 
Medierea muncii este masura  prin care se realizeaza punerea in legatura a angajatorilor cu persoanele 
aflate in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu. 
Serviciile de mediere se acorda gratuit  pentru persoanele inscrise in baza de date a ANOFM. In cadrul 
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acestei activitati fiecarei persoane i se intocmeste planul individual de mediere. In perioada iunie-
septembrie 2021 au avut loc urmatoarele actiuni de mediere : 
 

 
 
Nr.crt. 

 
 
NUMAR 
ACTIUNI 

 
 
ANGAJATOR 

 
DOMENIU DE 
ACTIVITATE 

 
LOCURI DE MUNCA 
OFERITE (MESERII) 

 
NUMAR SOMERI 
INREGISTRATI  
PARTICIPANTI 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
ADINA SRL 

 
fabricare 
articole de 
imbracaminte 

operator 
confectioner 
industrial, 
confectioner textile 

 
37 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
YAZAKI ROMANIA BRAILA 

Fabricarea de 
echipamente 
electrice si 
electronice 
pentru 
auvehicule si 
pentru motoare 
de 
autovehicule 

 
 
operator cablaje 
auto 

 
 

159 

 
3 

 
1 

 
DAMENWOKFORCE 

 
constructii  
navale 

 
lacatus mecanic 
naval, tubulator 
naval, sudor 

 
 

65 

 
4 

 
1 

 
RIVER FASHION 

 
fabricare 
articole de 
imbracaminte 

 
confectioner textile 

 
28 

 
5 

 
1 

 
Q&A 2000 IMPEX 

 
restaurante 

 
bucatar, ospatar 

 
26 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
CONTEC FOODS 

 
industria 
alimentara 

muncitor 
necalificat, 
manipulant marfuri 

 
487 

 
 
7 

 
 
1 

 
 
PATISGAL 

 
industria 
alimentara 

 
bucatar, cofetar, 
brutar, patiser, 
muncitor 
necalificat 

 
44 

 
8 

 
1 

 
DICOR LAND 

Comert cu 
ridicata al 
masinilor 
agricole, 
echipamentelor 
si furniturilor 

 
mecanic utilaj 
agricol, mecanic 
agricol, lacatus 
mecanic, 
electrician auto 

 
 

31 

 
TOTAL  SOMERI PARTICIPANTI 

 
877 
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In vederea plasarii in munca, persoanele inregistrate in evidentele AJOFM Galati au beneficiat de 
pachete personalizate de masuri, fiind cuprinse in una sau mai multe masuri de stimulare a ocuparii. 
Astfel, in luna perioada ianuarie-august 2021 , au fost incadrate in munca, prin derularea Programului  
de Ocupare a Fortei de Munca un numar de  3437 persoane (83,83% din nivelul de 4100 planificat 
pentru anul 2021).  
Serviciile de mediere a muncii, ca servicii de baza ale serviciului public de ocupare, au avut o pondere 
insemnata in totalul masurilor care au condus la ocupare. 
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