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Guvernul a adoptat o serie demăsuri de sprijin, în această pe-rioadă, pentru angaja.ii și ope-ratorii economici, PFA-urile, zi-lierii și liber profesioniștii a căroractivitate a fost afectată de pan-demia de coronavirus. Pentru abeneficia de ajutor și pentru a de-pune documentele online, saupentru informare, ave.i la dispo-zi.ie platforma www.aici.gov.ro,dar șihttp://www.arges.anofm.ro/.
Iată care sunt măsurile de

spijin adoptate de Guvern:
„Conform OUG 92/2020, se sti-

mulează încadrarea în muncă a
persoanelor în vârstă de peste 50
de ani ale căror raporturi de mun-
că au încetat din motive neimpu-
tabile lor în perioada stării de ur-
gen(ă sau de alertă. Stimulentul se
acordă în condi(iile în care per-
soanele încadrate sunt înregis-
trate ca şomeri în evidenţa agen-
ţiilor teritoriale pentru ocuparea

forţeidemuncă.Pentrufiecareper-
soană din această categorie, an-
gajată pe perioadă nedetermina-
tă și cu normă întreagă în perioa-
da1iunie-31decembrie2020,an-
gajatorii primesc lunar, pe o pe-
rioadă de 12 luni, 50% din salariul
angajatului, dar nu mai mult de
2.500 de lei. De aceeași facilitate
potbeneficiașiangajatoriicareîn-
cadrează în muncă, până la sfâ-
rșitul anului, pe perioadă nede-
terminată, cu normă întreagă, ti-
nericuvârstaîntre16și29deani”,
anunţă Prefectura Argeş.

În continuare se acordă şomaj
tehnic. „De șomaj tehnic pot be-
neficia salaria(ii angajatorilor
care reduc sau întrerup temporar
activitatea ca urmare a efectelor
epidemiei coronavirusului SARS-
CoV-2. Cuantumul indemniza(iei
care se plătește din bugetul asi-
gurărilor pentru șomaj este ega-
lă cu 75% din salariul de bază co-
respunzător loculuidemuncăocu-

pat, dar nu mai mult de 75% din
câștigul salarial mediu brut. Câ-
știgul salarial mediu brut con-
form legii este de 5.429 lei. Astfel,
indemniza(ia plătită din bugetul
asigurărilor pentru șomaj nu poa-
te fi mai mare de 4.072 lei. Dacă
bugetul angajatorului permite,
indemniza(iapoatefisuplimentată
de angajator cu suma până la di-
feren(a de până la minimum 75%
dinsalariuldebazăcorespunzător
locului de muncă ocupat”, mai
spune reprezentantul Guvernului
în teritoriu.

Prin Ordonan(a de Urgen(ă
132/2020suntprevăzuteoseriede
măsuripentruastimulaangajarea
persoanelor care și-au pierdut lo-
cul de muncă. „Una dintre modifi-
cările aduse de OUG 132/2020
vineînsprijinulangajatorilor acă-
ror activitate a fost redusă tem-
porar ca urmare a instituirii stă-
riideurgen(ă/alertă/asediu,aces-
tora fiindu-le oferită posibilitatea
de a reduce timpul de lucru al sa-
laria(ilor cu cel mult 50% din du-

rata prevăzută în contractul indi-
vidual de muncă, cu informarea și
consultarea sindicatului, a repre-
zentan(ilor salaria(ilor sau a sa-
laria(ilor. Important de men(ionat
este faptul că reducerea progra-
muluidelucrusestabileșteprinde-
cizia angajatorului, pentru o pe-
rioadădecelpu(in5zile lucrătoare
consecutive,existând de asemenea
șiobligativitateacaangajatorulsă
stabilească programul de lucru
pentru întreaga lună. De aseme-
nea, reducerea programului de
lucru se poate aplica și în situa(ia
programuluidemuncăînture,dar
și în cazul programului de muncă
inegal. Pe parcursul reducerii pro-
gramului de lucru, salaria(ii afec-
ta(i de această măsură beneficia-
zădeoindemniza(iede75%dindi-
feren(a dintre salariul de bază
brut prevăzut în contractul indi-
vidual de muncă și salariul de
bază brut aferent orelor de mun-
că efectiv lucrate ca urmare a re-
ducerii programului de lucru. In-
demniza(ia este suportată de an-
gajatorșiesteplătităcătresalariat
la data plă(ii salariului aferent
lunii de calcul, urmând a fi decon-
tată de către angajator din buge-
tul asigurărilor pentru șomaj”, se
mai spune în comunicat.

De prevederile OUG nr.
132/2020 beneficiază și uce-
nicii, cu condi&ia ca angajato-
rul să le asigure acestora ac-
cesul la pregătirea teoretică

și practică pentru dobândirea
competen&elor prevăzute de
standardul ocupa&ional, res-
pectiv standardul de pregăti-

re profesională.

Mor tot mai mulţi pacienţi
infectaţi cu COVID-19Direcţia de Sănătate Publică Argeş a înregistratieri, 238 cazuri noi de coronavirus, faţă de 197câte erau luni. Este un număr mare de cazuri ra-portat la numărul de teste efectuate, mai exact482 teste în ultimele 24 de ore. A crescut , din nou,şi numărul deceselor la pacienţi infectaţi cu SARCoV-2, fiind 308 decese de la începutul pande-miei. Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile,raportate la 1.000 de locuitori a ajuns la 3,77 în ju-deţul Argeş. Institu.ia Prefectului Argeș anunţaieri că situa.ia epidemiologică din jude. se prezin-tă astfel: persoane aflate în carantină institu.iona-lizată: 2; persoane ieșite din carantină institu.io-nalizată: 1.494; persoane aflate în izolare/caranti-nă (anchetă epidemiologică): 4.307, dintre care1.727 în carantină la domiciliu și 2.580 în izolare;persoane ieșite din izolare/carantină (anchetăepidemiologică): 16.838; persoane internate înspital: 500 (ieri 515); persoane internate la ATI:42 (ieri 39); persoane vindecate: 7.391 (ieri7.197); persoane diagnosticate pozitiv: 10.279(ieri 10.041); cazuri nou confirmate, în ultimele24 de ore: 238 (ieri 197); număr teste efectuate înspitalele publice: 58.097 (dintre care 482 în ulti-mele 24 de ore); persoane decedate de la începu-tul pandemiei: 308 (ieri 305). Ultimele trei deceseau fost înregistrate la trei bărbaţi, după cum ur-mează: Deces 306: Bărbat, 85 de ani, cu comorbi-dită.i: hipertensiune arterială; Deces 307: Bărbat,77 de ani, cu comorbidită.i: insuficien.ă cardiacăcongestivă; Deces 308: Bărbat, 72 de ani, cu co-morbidită.i: boală pulmonară obstructivă cronică,corp pulmonar cronic. Până ieri 17 noiembrie, peteritoriul României, au fost confirmate 373.474 decazuri de persoane infectate cu noul coronavirus(COVID – 19). 253.244 de pacien.i au fost decla-ra.i vindeca.i. În urma testelor efectuate la nivelna.ional, fa.ă de ultima raportare, au fost înregis-trate 8.262 cazuri noi de persoane infectate cuSARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuricare nu au mai avut anterior un test pozitiv. M.S.

Pandemia a afectat economia, mul&i întreprin-
zători fiind nevoi&i să își închidă afacerile, astfel

că, mii de oameni au rămas fără locuri de muncă.
Pentru a veni în ajutorul celor care au probleme, au
fost adoptate o serie de măsuri. Sunt acordate
stimulente financiare angajatorilor care oferă
locuri de muncă persoanelor de peste 50 de ani sau
tinerilor de până în 29 de ani. Se acordă în
continuare șomaj tehnic, celor care au întrerupt
activitatea din cauza pandemiei și în plus, este acordat un
ajutor financiar celor care sau au redus timpul de lucru. M.S.

Ajutor pentru cei afectaţi
de pandemie!


