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1. REGIMUL JURIDIC AL ŞOMAJULUI TEHNIC 

Regimul de drept al şomajului tehnic îl constituie: 

• Art. 53 din Codul Muncii, adoptat prin Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1006 din 18 decembrie 2006; 

• Decret nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, 
publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 16 martie 2020;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30 
pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri 
îndomeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial nr. 231 din 21 martie 2020. 

2. DEFINIREA ŞOMAJULUI TEHNIC 

Şomajul tehnic este definit ca fiind suspendarea contractului individual de muncă din iniţiativa 
angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, în special 
pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare. 

3. CONDIŢII DE FOND PRIVIND ŞOMAJUL TEHNIC 

3.1. Condiţii privind numărul de salariaţi 

Din punct de vedere al numărului total al salariaţilor afectaţi de şomaj tehnic, avem două situaţii: 

a) Situaţia în care salariaţii intră în şomaj tehnic ca urmare a închiderii unităţilor din dispoziţia 
Comitetului pentru situaţii de urgenţă (restaurante, terase, baruri, saloane de înfrumuseţare, 
cinematografe, teatre etc.), unde se impune obligaţia de a înceta activitatea întregii societăţii; 

b) Situaţia în care angajatorii, deşi nu sunt obligaţi prin măsurile suplimentare impuse de situaţia de 
stare de urgenţă, nu îşi mai pot desfăşura activitatea din cauza imposibilităţii importării materiilor prime 
necesare desfăşurării activităţii. În acest ca, nu există obligaţia de a înceta activitatea întregii societăţii ci 
numai parţial, în acele departamente carora le lipseşte materia primă pentru a-şi putea duce la bun 
sfârşit atribuţiile din fişa postului. 

Conform art. 53 din Codul muncii, contractul individual de muncă poate fi suspendat “în cazul 
întreruperii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, în special pentru motive 
economice, tehnologice, structurale sau similare”. 

Aşadar, pentru a interveni acest caz de suspendare, angajatorul trebuie să-şi întrerupă temporar 
activitatea, această întrerupere fiind generată în special de dificultăţile economice. 

În anumite situaţii nu se poate închide o unitate în totalitate pentru că este nevoie, de exemplu, de pază 
sau de salariaţii care trebuie să rezolve problemele legate de întocmirea formalităţilor privind 
suspendarea contractelor individuale de munca şi de reluare a activităţii. 

În concluzie, art. 53 din Codul muncii este aplicabil şi în situaţia în care se întrerupe activitatea pe o 
anumită perioadă secvenţial, parţial prin oprirea funcţionării unor echipamente de muncă numai din 
anumite locuri de muncă. 

3.2. Condiţii privind indemnizaţia pe durata şomajului tehnic 

Potrivit dispoziţiilor art. 53 alin. (1) din Codul muncii, pe durata întreruperii temporare a activităţii 
angajatorului salariaţii beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai 
mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. 

Potrivit dispoziţiilor art. 53 alin. (2) din acelaşi act normativ, pe durata întreruperii temporare prevăzute 
la alin. (1), salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună 
reînceperea activităţii. 
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Conform art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30 din 21 martie 2020, pe perioada stării de 
urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, 
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 2020 nr. 6/2020. 

De aceste prevederi beneficiază salariaţii angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiţii: 

a) întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente 
potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de 
Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 
195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. Ministerul Economiei, Energiei şi 
Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situaţii de urgenţă conform metodologiei aprobate prin 
ordin; 

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, le-au scăzut veniturile cu minimum 25% 
faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020 şi nu au capacitatea financiară de a achita 
plata tuturor salariilor angajaţilor lor;c) suspendă activitatea pentru protecţia salariaţilor nefiind 
întrunite niciuna dintre condiţiile de la lit. a) şi b). 

4. ANGAJATORII CARE ÎNTRERUP ACTIVITATEA TOTAL SAU PARŢIAL 

Angajatorii care întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice 
competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de 
urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 
la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. Ministerul 
Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situaţii de urgenţă conform 
metodologiei aprobate prin ordin; 

4.1. Cuantumul indemnizaţiei 

Salariaţii beneficiază de indemnizaţii stabilite 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 2020 nr. 6/2020. 

Aşadar, nivelul indemnizației este stabilit la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă 
ocupat plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de 
Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (5.429 lei). 

4.2. Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale 

Indemnizaţia este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei 
de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj. 

Aşadar, pentru indemnizaţia de şomaj tehnic taxele datorate pentru indemnizația de șomaj tehnic 
sunt: 

1. Impozit pe venit 10%; 

2. CAS 25%; 

3. CASS 10% 
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Pentru calculul impozitului pe venit se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a 
contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de 
angajator prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în 
care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj. 

Pentru indemnizaţia de şomaj tehnic nu se datorează contribuţie asiguratorie pentru muncă conform 
prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Totodată, pe durata şomajului tehnic nu se datorează nici varsăminte pentru persoane cu handicap 
neîncadrate. 

Art. 78 din Legea nr. 448/2006 astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 60/2017 stabileşte astfel: 

„Art. 78. - (1) Persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncă conform pregătirii lor profesionale şi 
capacităţii de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de 
evaluare de la nivel judeţean sau al sectoarelor municipiului Bucureşti. 

(2) Autorităţile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de 
angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numarul 
total de angajaţi. 

(3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane 
cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu 
au angajat persoane cu handicap.” 

Numărul de salariaţi care se ia în calcul este numărul mediu de angajaţi din lună. 

Numărul mediu lunar de salariaţi din fiecare lună se determină ca medie aritmetică simplă rezultată din 
suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă, inclusiv zilele de repaus săptămânal, zilele de 
sărbători legale şi alte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, împărţită la numărul total 
de zile calendaristice. 

În efectivele zilnice NU vor fi incluşi: 

- salariaţii aflaţi în concediu fără plată, 

- salariaţii aflaţi în grevă, 

- salariaţii detaşaţi la lucru în străinătate, 

- salariaţii ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate. 

După cum se poate vederea cazurile enumerate mai sus sunt cele care necesită suspendarea 
contractului individual de muncă. Ori salariaţiilor aflaţi în şomaj tehnic au contractul individual de muncă 
suspendat. 

Astfel salariaţii aflaţi în şomaj tehnic având contractul de muncă suspendat nu vor fi incluşi în efectivele 
zilnice de salariaţi la determinarea numărului mediu de salariaţi în vederea determinării contribuţiei 
pentru fondul de handicap. 

4.3. Documentele necesare suspendării contractelor de muncă 

Documentele necesare suspendării contractelor de muncă în situaţia întreruperii activităţii total sau 
parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de 
urgenţă decretate, sunt următoarele: 

1. Nota de fundamentare 

2. Informarea salariaţilor 
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3. Decizia angajatorului de suspendare a activităţii 

4. Decizia individuală de suspendare a contractului de muncă 

4.4. Documentele necesare pentru plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor 

În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei angajatorii depun, prin poşta electronică, la 
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora 
îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de lista persoanelor care 
urmează să beneficieze de aceasta indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului. 

Astfel, documentele necesare pentru plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor 
pentru şomaj tehnic sunt următoarele: 

1. Cererea/declaraţie pentru AJOFM/ANOFM 

2. Lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţia de şomaj tehnic 

3. Certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri 

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situaţii de urgenţă 
conform metodologiei aprobate prin ordin. 

Atenţie! 

Documentele necesare acordării șomajului tehnic pot fi depuse la Agențiile Județene pentru Ocuparea 
Forței de Muncă, precum și a municipiului București, prin poșta electronică, la adresa de email dedicată 
fiecărui județ, care are ca ID numele județului (ex: brasov@anofm.gov.ro). În cazul județelor a căror 
denumire este formată din două cuvinte, acestea vor fi despărțite prin cratimă (ex: Caras-
Severin@anofm.gov.ro). 

Plata sumei se face în baza cererii semnate şi datate de reprezentantul legal, depusă prin poşta 
electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, 
în raza cărora îşi au sediul social. 

Documentele necesare pentru plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor pentru 
şomaj tehnic se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară. 

Plata sumei se face în baza cererii semnate şi datate de reprezentantul legal, depusă prin poşta 
electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, 
în raza cărora îşi au sediul social. 

Atenţie! 

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.Plata din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor. 

6. ANGAJATORII CARE SUSPENDĂ ACTIVITATEA PENTRU PROTECŢIA 
SALARIAŢILOR NEFIIND ÎNTRUNITE NICIUNA DINTRE CONDIŢIILE DE LA PUNCTUL 
4 ŞI 5 

Angajatorii care suspendă activitatea pentru protecţia salariaţilor nefiind întrunite niciuna dintre 
condiţiile de la punctul 4 şi 5 

6.1. Cuantumul indemnizaţiei 

Salariaţii beneficiază de o indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază 
corespunzător locului de muncă ocupat. 

Potrivit dispoziţiilor art. 53 din Codul muncii, indemnizaţia nu poate fi mai mică de 75% din salariul de 
bază corespunzător locului de muncă ocupat dar poate fi mai mare dacă angajatorul nu are o prevedere 
în acest sens în contractul colectiv de muncă aplicabil. 

6.2. Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale 
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Indemnizaţia este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei 
de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator. 

Taxele datorate pentru indemnizația de șomaj tehnic sunt: 

1. Impozit pe venit 10%; 

2. CAS 25%; 

3. CASS 10% 

Pentru calculul impozitului pe venit se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a 
contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de 
angajator prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în 
care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj. 

Pentru indemnizaţia de şomaj tehnic nu se datorează contribuţie asiguratorie pentru muncă conform 
prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Totodată, pe durata şomajului tehnic nu se datorează nici varsăminte pentru persoane cu handicap 
neîncadrate. 

Art. 78 din Legea nr. 448/2006 astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 60/2017 stabileşte astfel: 

„Art. 78. - (1) Persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncă conform pregătirii lor profesionale şi 
capacităţii de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de 
evaluare de la nivel judeţean sau al sectoarelor municipiului Bucureşti. 

(2) Autorităţile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de 
angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numarul 
total de angajaţi. 

(3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane 
cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu 
au angajat persoane cu handicap.” 

Numărul de salariaţi care se ia în calcul este numărul mediu de angajaţi din lună. 

Numărul mediu lunar de salariaţi din fiecare lună se determină ca medie aritmetică simplă rezultată din 
suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă, inclusiv zilele de repaus săptămânal, zilele de 
sărbători legale şi alte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, împărţită la numărul total 
de zile calendaristice. 

În efectivele zilnice NU vor fi incluşi: 

- salariaţii aflaţi în concediu fără plată, 

- salariaţii aflaţi în grevă, 

- salariaţii detaşaţi la lucru în străinătate, 

- salariaţii ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate. 

După cum se poate vederea cazurile enumerate mai sus sunt cele care necesită suspendarea 
contractului individual de muncă. Ori salariaţiilor aflaţi în şomaj tehnic au contractul individual de muncă 
suspendat. 
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Astfel salariaţii aflaţi în şomaj tehnic având contractul de muncă suspendat nu vor fi incluşi în efectivele 
zilnice de salariaţi la determinarea numărului mediu de salariaţi în vederea determinării contribuţiei 
pentru fondul de handicap. 

6.3. Documentele necesare suspendării contractelor de muncă 

Documentele necesare suspendării contractelor de muncă în situaţia întreruperii activităţii total sau 
parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de 
urgenţă decretate, sunt următoarele: 
1. Nota de fundamentare 
2. Informarea şi consultarea salariaţilor 
3. Proces-verbal încheiat cu reprezentanţii salariaţilor/reprezentanţii sindicatelor având ca obiect 
convocarea acestora 
4. Decizia angajatorului de suspendare a activităţii 
5. Decizia individuală de suspendare a contractului de muncă 

7. MODELE DE FORMULARE (vezi atașament) 
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