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Nr. 1419 /31.03.2020 

Domnului  Virgil-Daniel Popescu - Ministrul Economiei, Energiei și 

Mediului de Afaceri 

Doamnei Victoria Violeta Alexandru – Ministrul  Muncii și Protecției 

Sociale. 

 

Spre stiinta:  

- Domnului Emil-Răzvan Pîrjol - Secretar de Stat Ministerul 

Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 

- Domnului Rogojinaru Liviu – Secretar de Stat Ministerul 

Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 

Ref - solicitare emitere urgent act normativ pentru stabilirea unui stagiu de cotizare 

de 8 luni (in loc de 12 luni) prin derogare de la art. 34 alin. 1 lit. a din Legea nr. 

76/2002  pentru somerii sezonieri  

  

 

                Potrivit art. 34 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și 

stimularea ocuparii fortei de muncă, somerii beneficiaza de indemnizatie de somaj daca 

indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

 au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de 

luni premergatoare datei inregistrarii cererii; 

 nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri 

mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare; 

 nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii; 

 sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza 

teritoriala isi au domiciliul sau, după caz, reședința, daca au avut ultimul loc de 

munca ori au realizat venituri in acea localitate. 
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                La stabilirea perioadei de 24 de luni nu se iau in calcul: 

 perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu, cu exceptia 

perioadei de incapacitate temporara de munca in care plata indemnizatiei se 

suporta de unitate; 

 perioada de pensionare pentru invaliditate, daca aceasta nu depaseste 12 luni; 

 perioada cuprinsa între data suspendarii raporturilor de munca sau de serviciu și 

data incetarii motivului pentru care acestea au fost suspendate; 

 perioada cuprinsa intre data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu si data 

ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare in munca, daca 

aceasta perioada nu depaseste 12 luni. 

                 Pentru salariatii sezonieri, din turism, care au contracte de munca pe perioada 

determinata de 6 luni si beneficiaza de somaj timp de 6 luni, in acest an datorita instituirii 

situatiei de urgenta pentru 30 de zile pe teritoriul Romaniei conform Decretului Președintelui 

Romaniei nr. 195 din 16 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 

212 din 16 martie 2020, stare de urgenta care cu certitudine se va prelungi, societatile 

care desfasoara activitati sezoniere din turism nu isi vor mai desfasura activitatea in 

conditii normale, iar salariatii sezonieri nu vor mai fi angajati, decat, in cel mai bun 

caz, pentru o perioada de 1-3 luni (iulie-septembrie 2020), astfel incat acestia vor 

ramane fara niciun venit. 

                   In cazul in care in lunile iulie – septembrie 2020 , se va desfasura activitatea 

turistica, salariatii sezonieri , dupa ce vor fi angajati 2-3 luni, nu vor mai beneficia de  

indemnizatie de șomaj pentru ca nu vor indeplini conditia stagiului de cotizare de 

minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare inregistrarii cererii ;  

                    In aceasta situatie,numerosi salariati, vor ramane fara niciun venit - salariu sau 

indemnizatie de somaj.  

                    Acesti salariati vor fi afectati in anii 2020 si 2021 – pentru ca la depunerea 

cererii de somaj nu vor avea stagiu de cotizare de 12 luni in ultimele 24 de luni 

premergatoare inregistrarii cererii. 

 

http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2020/03/MOf_Decret-privind-instituirea-starii-de-urgenta_16-03-2020-MOf.ro_.pdf
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Pagină 3 din 3 
 

 

 

                       PENTRU SALARIATII DIN TURISM CARE MUNCESC in unitati sezoniere, 

mare majoritate de pe litoral : 

solicitam in regim de urgenta emiterea unui act normativ prin care sa fie completat 

art. 34 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea 

ocuparii forței de munca, cu urmatorul alineat :   

- prin derogare de la prevederile lit. a) a alin. 1 a art. 34 din Legea nr. 

76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocuparii 

forței de munca, pentru somerii care detin calificari in profesiunile 

specifice activitatilor hoteliere si de turism prevazute la art. 25 din OG 

nr. 58/1998 privnd organizarea si desfasurarea activitatii de turism in 

Romania, stagiul de cotizare este minimum 8 luni in ultimele 24 luni 

premergatoare inregistrarii cererii de somaj, pentru anul 2020 (6+2 luni)  

si anul 2021 (2+6 luni) ;  

                 

              Cu deosebită consideratie, 

              Comitet Director prin 

      Prim-Vicepreședinte Executiv RADUCAN Dragoș 

      Vicepreședinte   ISTRATE Nicolae       
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