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Șomajul tehnic în perioada stării de asediu sau stării de urgență 
 
 

Prin intermediul Legii nr. 298/2020, în vigoare cu data de 27 de decembrie 2020, a fost creat  cadrul legal pentru 
acordarea indemnizatiei de somaj tehnic în cazul suspendarii contractelor individuale de munca pe durata suspendării 
temporare a activităţii angajatorului şi/sau a reducerii acesteia urmare a decretarii starii de asediu sau starii de urgenta. 

Astfel, potrivit art. 52 alin. 1 lit. f) din Codul muncii, Contractul individual de muncă poate fi suspendat din 
iniţiativa angajatorului pe durata suspendării temporare a activităţii şi/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării 
stării de asediu sau stării de urgenţă. 
  Pe durata suspendării contractelor individuale de muncă pentru acest motiv, salariatii afectati beneficiaza de o 
indemnizaţie plătită din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului 
de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat în vigoare, pe toată durata menţinerii stării de asediu sau stării de urgenţă, după caz. 
Indemnizatia poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul 
de bază corespunzător locului de muncă ocupat. 
 

Din punct de vedere fiscal: 
 indemnizațiile sunt supuse impozitarii și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform Codului Fiscal; 

 nu se datoreaza contributia asiguratorie de munca (CAM); 

 calculul impozitului pe venitul din salarii se face conform regulilor aplicabile veniturilor obtinute in afara functiei 

de baza (nu se acorda deducerea personala) - impozit 10% aplicat la diferenta dintre venitul brut si contributii 

sociale obligatorii; 

 calculul, retinerea si plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de 

asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurarilor 

pentru somaj; 

 termenul de plata si declarare a obligatiilor fiscale - 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata din 

bugetul asigurarilor de somaj.  

Procedura de solicitare a sumelor: 
În vederea acordării sumelor necesare plăţii, angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru 

ocuparea forţei de muncă în raza cărora îşi au sediul social: 
- cererea semnată şi datată de reprezentantul legal; 
- declaraţia pe propria răspundere; 
- lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al 

angajatorului. 
     Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară. 
  
      Plata indemnizatiilor: 

- din bugetul asigurărilor pentru şomaj - în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor; 
- de angajator catre salariați - în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a 

acestor sume. 
 

Modelul cererii, al declaraţiei pe propria răspundere şi al listei persoanelor care urmează să beneficieze de 
indemnizaţia de somaj tehnic acordata in perioada starii asediu sau de urgenta sunt prevăzute în Ordinul ministrului 
muncii și protecției sociale nr. 214/2021. 

 
 

 
     


