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Lege 
privind acordarea indemniza]iei de scurtă durată 

Parlamentul României adoptă prezenta loge. 

Art.l. - (1) Pe o perioadă de 121uni de la ridicarea stării de urgenţă 
pe teritoriul României, salariaţii pentru care se stabileşte un program 
redus de muncă prin modificarea contractului individual de muncă în 
baza art.41 alin(3) lit.f) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, iar ca urmare a acestui fapt au 
venituri mai niici decât salariul de bază corespunzător locului do muncă 
ocupat, beneficiază de o indemnizaţie de scurtă durată. 

(2) Indemnizaţia de scurtă durată este o compensaţie parţială, care 
se acordă unui salariat pentru pierderea câştigurilor cauzate do o reducere 
temporară a programului de lucru în baza art.41 alin.(3) lit.f) din Legea 
nr.53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.2. - (1) Indemnizaţia de scurtă durată so plăteşte din capitolul 
aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al 
angajatorului şi este în cuantum de 60% din salariul de bază 
corespunzător locului de muncă ocupat, neîncasat ca urmare a reducerii 
programului de muncă potrivit art.1, respectiv de 70% pentru angajatul 
care are cel puţin un copil. 

(2) Indemnizaţia prevăzută la aim . (1) este supusă impozitării şi 

plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, 

precum şi plăţii contribuţiei asiguratorii pentru muncă, în condiţiile 
prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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Art.3. - (1) În vederea decontării sumelor pentru fiecare angajat al 
cărui program de muncă este redus, angajatorul trebuie să notifice 
agenţiei pentru ocuparea for(ei de muncă judejeană, precum şi a 
municipiului Bucureşti, următoarele: 

a) înregistrarea unui program de muncă redus pentru eel puţin 1/3 
din numărul total de angajaţi; 

b) programul de muncă redus pentru fiecare angajat prevăzut la 
lit.a) este cu eel puţin 20% mai mile decât programul normal de muncă. 

c) are un acord încheiat cu sindicatul reprezentativ din cadrul 
unită(ii sau cu reprezentantul salariaţilor, după caz, cu privire la motivul 
reducerii programului de lucru al salariaţilor. 

(2) În vederea acordării sumelor neces are plăţii indemnizaţiei de 
seurtă durată, angajatorii depun, prin poşta electronică, la agen(iile pentru 
ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în 
raza cărora îşi au sediul social, o cerere senuiată şi datată de 
reprezentantul legal, însoţită de: 

a) o declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să 
reiasă faptul că înregistrează o diminuare a veniturilor, produc(iei şi/sau a 
activităţii, ca urmare a impunerii unor restric(ii de către autorită(ile 
competente; 

b) notificarea prevăzută la alin.(1); 
c) lista persoanelor care urmează să beneficieze de această 

indenmizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului. 

(3) Documentele prevăzute la alin.(2) se întocmesc conform 
modelului aprobat prin ordin al ministrului munch i şi protecţiei ,sociale, 
emis în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

(4) Angajatorii îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi 
pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (1) 
şi (2). 

(5) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) se depun până la data 
de 20 în luna curentă pentru plata indemnizaţiei de scurtă durată din luna 
anterioară. 

(6) Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, precum şi a 
municipiului Bucureşti, în urma verificării documentelor depuse de 
angajator, în eel mult 5 zile de la depunerea corectă a documentelor, 
enute o decizie in care se precizează că sunt respectate de către angajator 
condiţiile prevăzute la alin.(1). 

Art.4. - (1) Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a 
indemnizaţiilor prevăzute la art.2 alin. (1) se face in eel mult 20 zile de la 
depunerea corectă a documentelor de către angajator potrivit art.3. 
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(2) Angajatorul efectuează plata indemniza(iei către salariat în 
termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor de la bugetul 
asigurărilorpentru şomaj. 

(3) Angajatorii care au primit sumele potrivit art.3 an obligaţia de a 
face dovada plăţii indemnizaţiei de scurtă durată către salariaii în termen 
de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenlui prevăzut la alin.(2), la 
agenţiile pentru ocuparea for(ei de muncă la care aceştia au înregistrat 
cererea pentru decontarea sumelor. 

Art.S. - (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, 
răspundorea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală. 

(2) Reţinerea de către angajator a indemnizaiiilor prevăzute la art.2 
alin.(1) •şi nevirarea acestora in conturile salariaţilor in termen de 
maximum 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art.4 alin.(2) 
constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Codului penal. 

Art.6. - Următoarele fapte constituie contraveniie şi se sanc(ionează după 
cum urmează 

a) nerespectarea prevederilor art.4 alin.(2) şi (3), cu amendă de la 
3.000 lei la 5.000 lei; 

b) nerespectarea prevederilor art.3 alin.(4) cu amendă de la 1.000 
lei la 3.000 lei; 

c) necomunicarea datelor, informaţiilor, precum şi neprezentarea 
tuturor înscrisurilor şi documentolor solicitate de organele de control ale 
agonţiilor pentru ocuparea for(ei de muncă judeţene, precum şi a 
municipiului Bucureşti, in timpul desfăşurării controlului in scopul 
îndeplinirii atribuiiilor prevăzute de lege, cu amendă de la 5.000 lei la 
10.0001ei. 

Art.7. - Constatarea şi sancjionarea contraveniiilor prevăzute la 
art.6 se realizează de către organele de control ale Ministerului Muncii şi 

Protec(iei Sociale, Agenţiei Naiionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

şi de către alto organe care, potrivit legii, au dreptul să efectueze control. 
(2) In situaţia in care Agenţia Naţională pentru Ocuparea For(ei de 

Muncă, prin structurile sale teritoriale, constată infracţiunea prevăzută la 
art.5 alin.(2) sesizează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală in 
vederea aplicării sancţiunii prevăzute de loge. 

Art.B. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi va fi aprobată de către Guvernul o hotărâre privind procedurile 
aferente decontării sumelor privind plata indemnizaţiei de scurtă durată 

prevăzută de prezenta loge. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentiii României, cap 

respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia 

României, republicată. 
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