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Împărțirea comparativă a persoanelor ocupate, pe diverse categorii...

Tip măsură
Total șomeri Femei Șomeri îndemnizați Șomeri neîndemnizați

31.12.2019 31.12.2020 31.10.2021 31.12.2019 31.12.2020 31.10.2021 31.12.2019 31.12.2020 31.10.2021 31.12.2019 31.12.2020 31.10.2021

Persoane cuprinse la măsuri 

active
6395 7529 8095 2919 3495 3728 1013 1890 1256 5382 5638 6824

Persoane ocupate 4059 4914 4039 1851 2175 1751 700 1107 698 3359 2807 3341

Procent 63.47 65,26 49,89 63.41 62,23 46,96 69,10 58,57 55.57 62,41 49,78 48,95

Tip măsură
Fără studii Persoane cu vârsta sub 25 ani Persoane cu vârsta peste 45 ani Mediu Urban

31.12.2019 31.12.2020 31.10.2021 31.12.2019 31.12.2020 31.10.2021 31.12.2019 31.12.2020 31.10.2021 31.12.2019 31.12.2020 31.10.2021

Persoane cuprinse la măsuri 

active 552 457 759 1345 1689 1595 2812 3403 3763 2118 2661 2427

Persoane ocupate 71 80 65 1043 1378 1113 2161 2565 2171 1948 2316 1879

Procent 12,86 17,50 5,56 77,55 81,58 69,78 76,85 73,37 57,69 91,97 87,03 77,42

Tip măsură
Persoane cu dizabilități Rromi 

Tineri care se află sau provin din 

sistemul de protecție a copilului
Cetățeni străini

31.12.2019 31.12.2020 31.10.2021 31.12.2019 31.12.2020 31.10.2021 31.12.2019 31.12.2020 31.10.2021 31.12.2019 31.12.2020 31.10.2021

Persoane cuprinse la măsuri 

active
15 20 14 188 190 122 5 6 4 4 8 9

Persoane ocupate 9 7 8 35 23 13 5 6 4 3 4 8

Procent 60,00 35 57,14 18,62 12,1 10,65 100 100 100 75,00 50 88.8

Program de ocupare

Perioada 31.12.2019–

31.12.2020-31.10.2021
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Programul de formare profesională aprobat pentru anul 2021

Șomeri

42

14

14

42

28

28

14

14

28

28

Total 

cursuri

3

Barman 1

Competențe antreprenoriale 1

Agent de securitate 3

Ajutor bucătar 2

Bucătar 2

Coafor 1

Confecționer asamblor articole 

din textile
1

Lucrător în comerț 2

Lucrător în cultura plantelor 2

Șomeri

28

14

14

28

14

14

42

28

28

Total 

cursuri

Lucrător în structuri pentru 

construcții
2

Lucrător în tâmplărie 1

Femeie de serviciu 1

Îngrijitoare bătrâni la domiciliu 2

Îngrijitor spații verzi 1

Manichiurist-pedichiurist 1

Competențe digitale de 

utilizare a tehnologiei

informației
3

Competențe de comunicare în 

limba oficială
2

Inspector/referent resurse 

umane 2

Total 33 cursuri
pentru 462 de someri, 
din care, după forma 

de pregătire și 
meserii:

Cursuri de inițiere
(5)

Cursuri de 
re/calificare(21)

Cursuri de 
specializare(7)

Măsuri în sprijinul șomerilor
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Programul de formare profesională realizat pentru anul 2021

14Agent de vânzări 1

22Competențe antreprenoriale 1

14Ajutor bucătar 1

11Lucrător în cultura plantelor 1

ȘomeriTotal 

cursuri

ȘomeriTotal 

cursuri

25Femeie de serviciu 1

43Îngrijitor spații verzi 3

39

Competențe digitale de 

utilizare a tehnologiei

informației
2

49
Inspector/referent resurse 

umane 2

Total 12 cursuri pentru 217 de 
someri, din care, după forma de 

pregătire și meserii:

Cursuri de 
inițiere (5)

Cursuri de 
re/calificare(21)

Cursuri de 
specializare(7)

Măsuri în sprijinul șomerilor
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Completarea veniturilor salariale ale angajaţilor

 Persoanelor cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj şi care se angajează cu normă întreagă şi, ca
urmare a angajării, le încetează plata indemnizaţiei de şomaj, beneficiază, din momentul angajării până la sfârşitul
perioadei pentru care erau îndreptăţite să primească indemnizaţia de şomaj, de o sumă lunară, acordată din
bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj;

 Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de
60 de zile de la absolvire se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni beneficiază, din
bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o PRIMĂ DE INSERȚIE egală cu de trei ori valoarea indicatorului social de
referință (1500 lei), sumă acordată în două tranșe.

 Șomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de
indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni,
ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o PRIMĂ DE ACTIVARE în
valoare de 500 lei, neimpozabilă.

Creşterea şanselor de ocupare 

a persoanelor în căutarea 

unui loc de muncă
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Stimularea mobilității forței de muncă - Primă de relocare  - Programul “PRIMA CHIRIE“

Prevăzută în cadrul Programului de Guvernare 2017-2020

Programul „Prima chirie”

Se acordă șomerilor înregistrați care se încadrează în muncă într-o altă
localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care
îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă
domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în
localităţile învecinate acesteia.

Este neimpozabilă, se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, și
este egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire
în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei.

 Se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către
acestea, în situaţia în care sunt persoane singure, sau împreună cu
familiile acestora, nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună.

 În situaţia în care angajatorul sau autorităţile administraţiei publice
locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu sau suportarea
cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri
publice, prima de relocare nu se acordă.

Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în
muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni. Prima
de relocare se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni.

Creşterea şanselor de ocupare 

a persoanelor în căutarea 

unui loc de muncă
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Stimularea mobilității forței de muncă - Prima de instalare

Se acordă persoanelor înregistrate ca șomeri care se încadrează într-o altă localitate
situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care îşi au domiciliul
sau reședința şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau își stabilesc
reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia.
Prima de instalare se acordă în cuantum diferențiat:
a)12.500 lei pentru șomerii care se încadrează în muncă într-o altă localitate şi îşi
schimbă domiciliul sau reședința;
b)15.500 lei pentru șomerii care sunt însoțiți de membrii familiei care își schimbă
domiciliul;
c)în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare,
unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi 3.500 lei;
Dacă angajatorul sau autoritățile publice locale sau centrale asigură locuință de
serviciu sau suportă cheltuielile aferente din fonduri proprii sau fonduri publice,
șomerii care se încadrează primesc o primă de instalare de:

3.500 lei pentru situațiile prevăzute la punctele a) și c);
6.500 lei pentru situația prevăzută la punctul b).

Prima de instalare se acordă în două tranșe:
 50% din cuantumul stabilit la data instalării;
 50% după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Cei care au locuința asigurată sau cheltuielile de cazare sunt suportate de angajator
primesc prima de instalare într-o singură tranșă la data instalării.

Creşterea şanselor de ocupare 

a persoanelor în căutarea 

unui loc de muncă
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Grupuri țintă eligibile pentru primele de mobilitate 

(prima de încadrare și prima de instalare)

Stimularea mobilității forței de muncă - Prima de încadrare

Această primă se acordă, lunar, pentru o perioadă de 12 luni, șomerilor înregistrați care se
încadrează într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au
domiciliul stabil sau reședința;
Cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/km dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul
de zile în care persoana ocupată își desfășoară efectiv activitatea la angajator.

Prima de instalare se acordă și persoanelor de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la liberă
circulație a lucrătorilor în spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European pe o perioadă de cel
puțin 36 luni, în cuantumurile și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.
Prima de încadrare și prima de instalare se acordă doar persoanelor șomere înregistrate la agențiile

pentru ocuparea forței de muncă care au domiciliul /reședința sau își stabilesc noul
domiciliu/reședința în zonele prevăzute în Planul Național de Mobilitate aprobat și actualizat prin
Hotărâre de Guvern.
Criteriile utilizate pentru selectarea unităților administrativ-teritoriale incluse în plan:

 au un grad de marginalizare peste medie și un grad de marginalizare severă;
 sunt considerate cu grad redus de dezvoltare conform valorilor indicelui dezvoltării umane locale;
 au ponderea șomerilor înregistrați sau a persoanelor beneficiare de venit minim garantat și

alocație pentru susținerea familiei în populaţia totală după domiciliu (18-62 ani) de peste 10%.

Creşterea şanselor de ocupare 

a persoanelor în căutarea 

unui loc de muncă
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Subvenționarea locurilor de muncă…

 Subvenție lunară de 2250 lei pe o perioadă de 12 luni pentru fiecare persoană angajată, pe
perioadă nedeterminată, din următoarele categorii:

 absolvenții instituțiilor de învățământ indiferent de nivelul acestora;

 şomerii în vârstă de peste 45 de ani;

 şomerii de lungă durată;

 tinerii NEETs;

 persoanele cu dizabilități;

 şomerii care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale

Obligație angajatori - menținerea relației contractuale cu persoana angajată prin această
schemă cel puţin 18 luni de la data încheierii convenției.

 Subvenție lunară de 2250 lei pe o perioadă de 18 luni, pentru fiecare absolvent cu
dizabilități angajat pe durată nedeterminată.

 Subvenție lunară de 2250 lei pentru fiecare şomer care mai are 5 ani până îndeplinește
condițiile de pensionare/pensionare anticipată parțială, pe o perioadă de maxim 5 ani.

Aceste subvenții se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj și din fonduri externe
nerambursabile.

Stimularea angajatorilor

potrivit Legii nr. 76/2002 

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA 

SATU MARE



Subvenționarea locurilor de muncă…

Promovarea pe piața muncii a tinerilor cu 

risc de marginalizare

Art.93^4.Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare

socială care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui

contract de solidaritate, denumiţi angajatori de inserţie, beneficiază lunar,

conform prevederilor legale, pentru fiecare persoană din această categorie,

din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu salariul de bază

stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea

indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, până

la expirarea duratei contractului de solidaritate.

Dacă la data expirării perioadei pentru care a fost încheiat contractul de

solidaritate angajatorul de inserţie menţine raportul de muncă cu tânărul

încadrat, beneficiază lunar, conform prevederilor legale, pentru această

persoană, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă în cuantum de

50% din indemnizaţia de şomaj cuvenită conform legii, pe care tânărul ar fi

primit-o dacă raporturile de muncă ar fi încetat la acea dată din motive

neimputabile persoanei.

Stagiul pentru absolvenții de 
învățământ superior*

 Subvenție în cuantum de 1350 lei/ lună, pe
perioada derulării contractului de stagiu de 6
luni, acordată la cerere pentru fiecare stagiar
încadrat în muncă.

*stimularea angajatorilor în conformitate cu Legea nr.
335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții
de învățământ superior, cu modificările și completările
ulterioare

Stimularea șomerilor și 

angajatorilor
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Subvenționarea locurilor de muncă…

.... Ucenicia la locul de muncă….

Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie, iar ucenicul este persoana cu

vârsta de peste 16 ani care, din voinţă proprie, încheie un contract de ucenicie cu un angajator, în scopul obţinerii unei calificări.

Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o

persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane

juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.

Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de

muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile

legii;

b) a împlinit vârsta de 16 ani;

c) nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă;

d) îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare, conform Ordinului

ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondenţei dintre

nivelurile Cadrului naţional al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională

din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, precum şi

condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare.

a) cetăţenii străini, precum şi apatrizii care au obţinut permis de muncă în România, conform reglementărilor legale în vigoare;

b) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European şi membrii

de familie ai acestora.

Stimularea șomerilor și 

angajatorilor

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA 

SATU MARE



Subvenționarea locurilor de muncă…

Încadrarea în muncă a elevilor și studenților (Legea nr.72/2007) Economia socială  (Legea nr.219/2015)

Angajatorul care incadreaza in munca elevi si studenti pe perioada vacantelor

beneficiaza, pentru fiecare elev si student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din

valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii

fortei de munca in vigoare , prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor

pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca , cu modificarile si completarile

ulterioare.

Obligatii: Incadrarea in munca trebuie sa se faca in baza:

a) unui contract individual de munca pe durata determinata, egala sau mai mica decat durata

vacantei, incheiat in conditiile legii, cu norma intreaga sau, dupa caz, cu timp

partial,conform Codului muncii;

b) unui contract de munca temporara, numai daca durata misiunii de munca temporara este

egala sau mai mica decat durata vacantei.

In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani, contractul individual de munca incheiat cu

durata timpului de munca de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana se considera incheiat cu

norma intreaga.

Stimulentul financiar se acorda lunar, proportional cu timpul efectiv lucrat de catre elevii

si studentii in cauza pe perioada de vacanta din luna respectiva, fara a depasi numarul de ore

corespunzatoare programului normal de lucru.

Întreprindere socială - orice persoană juridică de

drept privat care desfăşoară activităţi în domeniul

economiei sociale, care deţine un atestat de

întreprindere socială şi respectă principiile prevăzute

de lege.

Întreprinderea socială de inserţie- este

întreprinderea socială care:

a) are, permanent, cel puţin 30% din personalul

angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât

timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să

reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de

lucru al tuturor angajaţilor;

b) are ca scop lupta împotriva excluziunii,

discriminărilor şi şomajului prin inserţia

socioprofesională a persoanelor defavorizate.

Atestate Intreprindere Sociala emise: 2019 – 1

2020 – 1

2021 – 7

Marci Sociale emise: 2019-1

2020-1

Stimularea șomerilor și 

angajatorilor

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA 

SATU MARE



Prime și subvenții acordate in baza angajării șomerilor....

Tip măsură

31.12.2019 31.12.2020 31.10.2021

Număr 

someri

Suma

angajata

Număr 

someri

Suma

angajata

Număr 

someri

Suma

angajata

Angajarea şomerilor peste 45 de ani sau şomeri unici susţinători ai 

familiilor monoparentale 
960 25.920.000 1071 28.917.000 1103 29.781.000

Angajarea tinerilor NEETs 249 6.723.000 478 12.906.000 387 10.449.000

Angajarea şomerilor care, în termen de 5 ani de la data angajării, 

îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată 
1 67.500 6 162.000 5 448.746

Angajarea absolvenţilor de învătământ 120 3.240.000 93 2.511.000 58 1.566.000

Angajarea persoanelor cu handicap 6 162.000 6 162.000 2 80.946

Angajarea tinerilor marginalizați, acordarea de subvenţii la angajatorii 

de inserţie, pe baza contractelor de solidaritate
5 310.234 7 418.929 4 285.586

Prima de instalare 0 0 2 25.000 1 12.500

Prima de relocare 36 162.000 14 453.600 2 64.800

Prima de inserţie 14 21.000 12 18.000 14 21.000

Prime de activare 36 36.000 7 7.000 8 8.000

Prima de încadrare 2 20.085 5 59.275 0 0

Program de ocupare

Perioada 31.12.2019-

31.12.2020-31.10.2021

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA 

SATU MARE



Proiecte în implementare

Proiecte Europene
MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA 

SATU MARE



Proiecte în implementare / realizat AJOFM Satu Mare

Proiecte Europene
MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA 

SATU MARE

Nivel 2 Calificarea Nivel 3 Calificarea

76 -lucrator in confectii din 

piele si inlocuitori

-confectioner asamblor

-lucrator in tamplarie

9 -lacatus mecanic

Sume angajate 2.246.433,00 lei

Nivel 2 Calificarea Nivel 3 Calificarea

81 -lucrator in confectii din 

piele si inlocuitori

-confectioner asamblor

articole din textile

-dulgher

-lucrator in tamplarie

37 -tamplar universal

Sume angajate 3.958.836,00 lei

Nivel 2 Calificarea Nivel 3 Calificarea

10 -tapiter

-cusator piese din piele si 

inlocuitori

-luctaror in tamplarie

-confectioner asamblor

3 -lacatus mecanic

-sudor

Sume angajate 385.971,00 lei



Proiecte în implementare / realizat AJOFM Satu Mare

Proiecte Europene
MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA 

SATU MARE

art.73/2 art.74 art.75 art.80 art.85

40 4 1 12 602

Sume angajate 17.203.694,00  lei

art.73/2 art.80 art.85

40 12 602

Sume angajate 8.722.000,00 lei

art.85

335

Sume angajate 9.045.000,00 lei



Proiecte în implementare / realizat AJOFM Satu Mare

Proiecte Europene
MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA 

SATU MARE

art.73/2 art.74 art.75 art.80 art.85

2 2 2 188 351

Sume angajate 13.619.438,00 lei

art.73/2 art.74 art.75 art.80 art.85

11 1 2 40 250

Sume angajate 7.868.842,00 lei



Proiecte în implementare / realizat AJOFM Satu Mare

Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu 

dizabilităţi
INTESPO – Inregistrarea tinerilor în evidențele SPO

Identificarea de tineri NEET’s şi înregistrarea acestora la

Serviciul Public de Ocupare, în vederea furnizării de

măsuri personalizate de sprijin.

Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții

de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informaţional şi

comunicaţional în vederea creșterii șanselor de ocupare şi

a ponderii persoanelor cu dizabilităţi angajate pe piața

liberă a muncii.

Nr.tineri NEET’s 

contactati

Nr.tineri NEET’s 

inregistrati

4433 3856

Proiecte Europene
MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA 

SATU MARE

Nr.persoane cu 

dizabilitati inregistrate 

in baza de date

Nr.persoane cu 

dizabilitati informate, 

consiliate, mediate

10 10



Măsuri active de sprijin 

destinate angajaților și 

angajatorilor

IN CONTEXTUL SITUATIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RASPANDIREA CORONAVIRULUI SARS-COV2

Luna

2020 06.2021

Nr.

angajatori

Nr.

angajați

Sume

plătite

Nr.

angajatori
Nr. angajați

Sume

plătite

Ianuarie 194 822 972.839

Februarie 137 501 875.093

Martie 979 8.274 4.807.245 249 865 1.344.005

Aprilie 2.374 21.748 32.769.322 194 808 1.203.278

Mai 2.206 18.052 23.752.867 120 373 602.707

Iunie 247 1.335 1.619.144 55 120 198.074

Iulie 85 314 592.649

August 84 313 471.710

Septembrie 40 168 214.418

Octombrie 49 235 186.718

Noiembrie 258 1.166 1.436.600

Decembrie 303 1.289 1.889.908

TOTAL 6.625 52.894 67.740.581 949 3.489 5.195.996

Șomaj tehnic

Temei legal:

- OUG nr. 30 din 18 martie 2020 pentru

modificarea şi completarea unor acte normative,

precum şi pentru stabilirea unor măsuri în

domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei

epidemiologice determinate de răspândirea

coronavirusului SARS-CoV-2

Conditii de acordare:

- pentru perioada suspendarii temporare a

contractului individual de munca, din

initiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin.

(1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul

muncii

Cuantum:

- 75% din salariul de baza corespunzator

locului de munca ocupat si se suporta din

bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu

mai mult de 75% din castigul salarial mediu

brut prevazut de Legea bugetului

asigurarilor sociale de stat pe anul 2021

Masurile sunt valabile doar pentru sectoarele

afectate, si pentru care sunt impuse restrictii.

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA 

SATU MARE



Măsuri active de sprijin 

destinate angajaților și 

angajatorilor

IN CONTEXTUL SITUATIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RASPANDIREA CORONAVIRULUI SARS-COV2

Șomaj tehnic 2021

Temei legal:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 2 octombrie 2021

pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice,

determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Conditii de acordare:

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la 31 decembrie 2021, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă,

din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a efectelor

produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă

din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021,

cu modificările şi completările ulterioare.

De prevederile alin. (1) beneficiază salariaţii angajatorilor pe perioada întreruperii temporare a activităţii, total sau parţial, în contextul creşterii incidenţei răspândirii

coronavirusului SARS-CoV-2 şi al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul

României.

Cuantum:

75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut

prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021

Pana la data de 17.11.2021, aferent lunii octombrie 2021 s-au depus un numar de: 24 de cereri pentru  90 angajati, in suma totala de  45.820 lei.

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA 

SATU MARE



Temei legal:

- OUG nr. 132 ART.1 din 7 august 2020 privind măsuri de sprijin destinate

salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate

de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea

creşterii ocupării forţei de muncă

Conditii de acordare:

Angajatorul poate poate solicita decontarea indemnizaţiei acordate

salariaților afectați de reducerea timpului de lucru dacă sunt îndeplinite

cumulativ următoarele condiţii:

• măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;

• reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din

luna anterioară aplicării măsurii prevăzute la alin. (1) sau, cel mult, din luna

dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puţin 10% faţă de luna similară sau

faţă de media lunară a cifrei de afaceri din anul anterior declarării stării de

urgenţă/alertă/asediu, respectiv 2019. În cazul organizaţiilor

neguvernamentale, precum şi al angajatorilor din categoria reglementată de

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea

activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile

individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări

prin Legea nr. 182/2016, diminuarea se raportează la veniturile realizate

Cuantum:

• Pe durata reducerii timpului de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (1)din

OUG 132/2020, salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de

75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului

de lucru

În contextul situației epidemiologice determinate de răspandirea coronavirului SARS-COV2

Reducerea timpului de lucru (Kurzarbeit)

Măsuri active de sprijin 

destinate angajaților și 

angajatorilor

Luna

2020 06.2021

Nr.

angajatori

Nr.

angajați

Sume

plătite

Nr.

angajatori

Nr.

angajați

Sume

plătite

Ianuarie 70 658 556.111

Februarie 75 799 731.249

Martie 76 779 685.607

Aprilie 62 699 595.266

Mai 51 1192 1.078.029

Iunie 43 987 788.025

Iulie 30 258 259.838

August 33 1161 812.351

Septembrie 7 120 140.367 22 221 222.061

Octombrie 15 82 43.686

Noiembrie 42 223 167.908

Decembrie 50 340 293.487

TOTAL 114 765 645.448 462 6.754 5.728.537

Total OUG nr. 132 ART.1 6.373.985 lei

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA 

SATU MARE



Temei legal:

- OUG nr. 132 ART.5 din 7 august 2020 privind măsuri de sprijin destinate

salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru

stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Conditii de acordare:

• Decontarea sumei prevăzute la alin. (1) art.5 din OUG 132/2020 se face la

cererea angajatorilor pe baza declaraţiei pe propria răspundere din care să

rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) art.5 din OUG 132/2020

însoţită de lista persoanelor pentru care se solicită decontarea sumei

prevăzute la alin. (1) art.5 din OUG 132/2020, asumată de reprezentantul

legal al angajatorului, după îndeplinirea de către aceştia a obligaţiilor

declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor,

prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

din perioada pentru care se face solicitarea.

Cuantum:

• 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o

perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial

mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul

2020 nr. 6/2020 cu modificările şi completările ulterioare, aferent perioadei

lucrate.

În contextul situației epidemiologice determinate de răspandirea coronavirului SARS-COV2

Decontare 41,5% din salariu in cazul contractelor

individuale de munca incheiate pe o perioada

determinata de cel mult 3 luni

Măsuri active de sprijin 

destinate angajaților și 

angajatorilor

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA 

SATU MARE

Luna

2020 06.2021

Nr.

angajatori

Nr.

angajați

Sume

plătite

Nr.

angajatori

Nr.

angajați

Sume

plătite

Ianuarie 6 37 27.271

Februarie 6 46 45.436

Martie 11 66 63.315

Aprilie 8 28 38.023

Mai 5 25 29.822

Iunie 3 11 14.701

Iulie

August 2 30 5.633

Septembrie 5 67 47.510

Octombrie 9 128 99.893

Noiembrie 14 96 85.756

Decembrie 14 51 58.451

TOTAL 44 372 297.243 39 213 218.568

Total OUG nr. 132 ART.5 515.811 lei



În contextul situației epidemiologice determinate de răspandirea coronavirului SARS-COV2

Telemuncă

Temei legal:

- OUG nr. 132 ART.6 din 7 august 2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Conditii de acordare:

Pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, se acordă, o

singură dată, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice

necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă.

Conditii de acordare:

Suma prevăzută la alin. (1), art.6 din OUG 132/2020 se acordă, în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurărilor de şomaj, prin

ANOFM, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie, angajatorilor, pentru angajaţii care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgenţă sau a stării

de alertă pentru cel puţin 15 zile lucrătoare. În termen de 30 de zile de la acordarea sumei prevăzute la alin. (1), angajatorul are obligaţia de a transmite ANOFM

documente justificative referitoare la achiziţia categoriilor de bunuri stabilite prin ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale.

În cazul nerespectării obligaţiei de transmitere a documentelor justificative referitoare la achiziţia categoriilor de bunuri stabilite prin ordinul ministrului muncii şi

protecţiei sociale, angajatorul restituie integral suma acordată, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului.

Suma prevăzută la alin. (1) nu se acordă angajatorilor care au transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor datele privind elementele raportului de muncă,

prin care s-a stabilit desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, după expirarea termenului legal de înregistrare a modificării.

Cunatum:

2.500 lei în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă.

Nr. angajatori Nr. persoane Sume achitate

44 514 1.285.000 lei

Măsuri active de sprijin 

destinate angajaților și 

angajatorilor

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA 

SATU MARE



În contextul situației epidemiologice determinate de răspandirea coronavirului SARS-COV2

41,5% din salariul de bază brut pentru beneficiarii de somaj tehnic

Temei legal:

- OUG nr. 92 ART.I. din 28 mai 2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Conditii de acordare:

• Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajaţi au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi

completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea

coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 59/2020, precum şi angajatorii ai căror angajaţi au avut contractele individuale de

muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au beneficiat de

prevederile art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, în perioada stării de

urgenţă sau alertă, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părţi din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

• Angajatorii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia menţinerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepţia lucrătorilor sezonieri.

• (3) Prevederile alin. (1) se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării a contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgenţă sau de

alertă şi au beneficiat fie de indemnizaţiile prevăzute de art. XI şi XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.

59/2020, cu completările ulterioare, fie de prevederile art. 53 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cuantum:

• 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de

stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare.

Luna Nr. Angajatori Nr. Angajați Sume plătite

Iunie 1.437 13.807 14.817.453 lei

Iulie 1.447 14.069 15.540.067 lei

August 1.580 11.794 13.164.662 lei

TOTAL 4.464 39.670 43.522.182 lei

Măsuri active de sprijin 

destinate angajaților și 

angajatorilor

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA 

SATU MARE



IN CONTEXTUL SITUATIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RASPANDIREA CORONAVIRULUI SARS-COV2

Subvenții persoane în vârstă de peste 50 de ani / 2020Subvenții persoane cu vârstă cuprinsă intre 16 și 29 de ani

Temei legal:

- OUG nr. 92 ART.III alin.2. din 28 mai 2020 pentru instituirea unor măsuri active

de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum

şi pentru modificarea unor acte normative

Conditii de acordare:

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 şi

29 de ani înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă

judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Cuantum:

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.

Temei legal:

OUG nr. 92 ART.III alin.1. din 28 mai 2020 pentru instituirea unor măsuri active de

sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru

modificarea unor acte normative

Conditii de acordare:

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

urgenţă decretate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe

teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, sau a stării de alertă instituite

prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care

se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de

COVID-19, înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă

judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Cuantum:

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.

Nr.convenții aprobate Nr.persoane Sume angajate

66 105 1.889.547 lei

Nr.convenții aprobate Nr.persoane Sume angajate

4 4 82.937 lei

Măsuri active de sprijin 

destinate angajaților și 

angajatorilor

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA 

SATU MARE



IN CONTEXTUL SITUATIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RASPANDIREA CORONAVIRULUI SARS-COV2

Subvenții persoane în vârstă de peste 50 de ani sau cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani / 2021

Temei legal:

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 220 din 30 decembrie 2020

- privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea

unor acte normative

Conditii de acordare:

Angajatorii care în perioada 1 ianuarie - 1 septembrie 2021 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 urgenţă sau de alertă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani

înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi cetăţeni români, încadraţi în

aceleaşi categorii de vârstă, cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin

concediere, 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 au obligaţia menţinerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni.

Sumele se acordă pentru plata salariului proporţional cu timpul efectiv lucrat de salariat şi nu se cumulează, pentru acelaşi angajat, cu subvenţiile care se acordă

angajatorilor care au încheiat cu agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti contracte sau convenţii în temeiul art. 80, 85 şi

93^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Cuantum:

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.

Măsuri active de sprijin 

destinate angajaților și 

angajatorilor

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA 

SATU MARE

Nr.convenții aprobate Nr.persoane Sume angajate

Intre 16 si 29 ani 39 48 883.575 lei

Peste 50 de ani 2 2 27.600 lei

Total 41 50 911.175 lei



Temei legal:

LEGE nr. 19 din 14 martie 2020

privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

Conditii de acordare:

Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi,

ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

Prevederile se aplică părinţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de

învăţământ;

b) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Cuantum:

Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în

cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea

bugetului asigurărilor sociale de stat.

În contextul situației epidemiologice determinate de răspandirea coronavirului SARS-COV2

Zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor 03.2020 – 06.2020

Luna Nr. Angajatori Nr. Angajati Sume plătite

Martie 166 743 331.136 lei

Aprilie 159 606 476.197 lei

Mai 147 397 400.981 lei

Iunie 103 305 153.508 lei

TOTAL 575 2.051 1.361.822 lei

Măsuri active de sprijin 

destinate angajaților și 

angajatorilor

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA 

SATU MARE



În contextul situației epidemiologice determinate de răspandirea coronavirului SARS-COV2

Zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor începănd din 

09.2020
Luna / an

Nr.

Angajatori

Nr.

Angajați

Sume

plătite

2020

Septembrie 1 1 757

Octombrie 1 1 760

Noiembrie 89 339 470.215

Decembrie 157 502 610.264

2021 Total 2020 1.081.996

Ianuarie 131 359 536.041

Februarie 13 14 15.647

Martie 11 16 27.373

Aprilie 4 6 647

Total 2021 579.708

Total OUG 

NR.147/2020
1.661.704 lei

Temei legal:

- nr. 147 din 27 august 2020

privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării

sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de

învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului

SARS-CoV-2

Conditii de acordare:

Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării 

activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile 

de educaţie timpurie antepreşcolară, unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a rezultatului anchetei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de direcţia de sănătate 

publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi având în vedere hotărârile comitetului judeţean 

pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti.

Prevederile se aplică părinţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, 

înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară; 

b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere sau, după caz, părintele care solicită 

acordarea de zile libere se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind 

alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Cuantum:

Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 se plăteşte din capitolul aferent 

cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din 

salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din 

câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Măsuri active de sprijin 

destinate angajaților și 

angajatorilor

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA 

SATU MARE



IN CONTEXTUL SITUATIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RASPANDIREA CORONAVIRULUI SARS-COV2

Zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor începănd din 10.2021

Temei legal:

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 2 octombrie 2021

- privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

Conditii de acordare:

Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv, precum şi pentru părinţii care au în întreţinere copii sau adulţi cu handicap

cuprinşi într-o formă de învăţământ, respectiv înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ preuniversitar, inclusiv de educaţie timpurie antepreşcolară, denumite în continuare unităţi

de învăţământ.

Prevederile se aplică pe perioada stării de alertă şi după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului şcolar 2021-2022, fără a se include vacanţele, în situaţia

limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, unde aceştia sunt

înscrişi, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Prevederile alin. (1) se aplică părinţilor care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1);

b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere sau, după caz, părintele care solicită acordarea de zile libere se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 din

Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemuncă.

Cuantum:

Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în

cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea

bugetului asigurărilor sociale de stat.

Măsuri active de sprijin 

destinate angajaților și 

angajatorilor

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA 

SATU MARE



MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA 

SATU MARE

Vă mulţumim pentru atenţie!

Str. Ion Ghica nr. 36, Satu Mare, jud. Satu Mare

tel. 0261 770 237 e-mail:    ajofm.sm@anofm.gov.ro

fax. 0261 770 238 satu_mare@anofm.gov.ro

https://www.anofm.ro/index.html?agentie=SATU%20MARE&page=0


