
GUVERNUL ROMAnIEI

ORDONANJA DE URGENTA
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind 

masuri de sprijin destinate salariatilor §i angajatorilor m contextul situaliei 

epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

precum ^i pentru stimularea cre§terii ocuparii for^ei de munca

Avand in vedere masurile adoptate prin Hotararea Comitetului National 

pentru Situa^ii de Urgenta nr. 32/2021 privind propunerea adoptarii unor masuri de 

relaxare in contextul evoluliei pandemiei de COVID-19 §i pentru modificarea §i 

completarea Hotararii Comitetului National pentru Situa^ii de Urgenta nr. 28 din 

14.05.2021 si masurile pentru diminuarea impactului tipului de rise, stabilite prin 

Hotararea Guvernului nr.580/2021 pentru modificarea §i completarea anexelor nr. 2 

§i 3 la Hotararea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea starii de alerta pe 

teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 mai 2021, precum §i stabilirea masurilor 

care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19,

luand in considerare faptul ca indemnizatiile prevazute la art. XI §i XV din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea §i completarea 

unor acte normative, precum §i pentru stabilirea unor masuri in domeniul protec^iei 

sociale in contextul situaliei epidemiologice determinate de raspandirea



coronavimsului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 

59/2020, cu modificarile ulterioare, se acorda pana la data de 30 iunie 2021,

tinand cont de faptul ca pentru persoanele care isi desfa^oara activitatea in 

doni&niul—artistiG-^desi—nu-rnai-sunt—supuse-restrietiilor—severe—insa-sunt—irnpuse 

limitari ce tin de masurile de protectie sanitara sau de numarul de participant la 

evenimente cultiirale ori sportive,

luand in considerare faptul ea aceste categorii de persoane nu vor putea 

realiza, in conditiile limitarilor mentionate, venituri suficiente pentru satisfacerea 

nevoilor zilnice de trai proprii §i ale membrilor familiilor.

tinand cont de necesitatea de a se asigura masuri de compensare a reducerii 

veniturilor acestor categorii profesionale ce ar insuma aproximativ 5.500 persoane si 

familiile acestora.

prin Ordonanta de urgenta a Guvemului 

nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salarialilor §i angajatorilor in 

contextul situa^iei epidemiologice determinate de raspandirea coronavimsului SARS- 

COV - 2 precum §i pentm stimularea cre§terii ocuparii for^ei de munca, aprobata cu 

modificari §i completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile ulterioare, este 

reglementata o astfel de masura pentm profesionistii definiti la art.3 alin. (2) din 

Legea 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.

luand in considerare ca

tinand cont de faptul ca neluarea unor masuri urgente, cu caracter 

exceptional, in domeniul social §i economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe 

termen lung asupra celor aproximativ 5500 persoane si familiilor acestora.

/V

Intrucat aceste elemente vizeaza un interes public §i constituie o situa^ie 

extraordinary, a carei reglementare nu poate fi amanata §i impune coni]|let^m^nor



prevederi din Ordorianta de urgenta a Guvefnului nr. 132/2020, aprobata cu modificari 

si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile ulterioare.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu^ia Romaniei, republicata.

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonan^a de urgenta.

Art. I - La articolul 3 din din Ordonanta de urgenfa a Guvernului nr. 

132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariafilor $i angajatorilor in 

contextul situafiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului 

SARS-COV-2, precum §i pentru stimularea cre§terii ocuparii forfei de munca, 

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 720 din 10 august 2020, 

aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile 

ulterioare, alineatele (1) i^i (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(1) in cazul reducerii timpului de munca §i/sau a veniturilor realizate, 

determinata de situaliile prevazute la art. 1 alin. (1), pe perioada stability potrivit 

aceluia^i alineat, beneficiaza, la cerere, in baza declaraliei pe propria raspundere, de o 

indemnizalie lunara in cuantum de 41,5% din ca§tigul salarial mediu brut prevazut de 

Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021, cu modificarile 

§i completarile ulterioare, persoanele care au beneficiat de indemnizatia prev^uta la 

art. XV alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru 

modificarea §i completarea unor acte normative, precum §i pentru stabilirea unor 

masuri in domeniul protec^iei sociale in contextul situatiei epidemiologice 

determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari §i 

completari prin Legea nr. 59/2020, cu modificarile ulterioare.

(5) Procedura de plata a indemnizaliei prevfeute la alin.(l) se stabileste 

prin hotm^area Guvernului prevazuta la art. 1 alin. (9).”



Art. 11 - Prevederile art. I se aplica incep^d cu drepturile aferente lunii

iunie 2021.
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