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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA  

LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

19 februarie 2021 

 √  Ordinul nr. 6.457/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru 

comuna Groși, cu satele aparținătoare Groși, Ocoliș și Satu Nou de Jos, județul Maramureș, 

publicat în M.Of. nr. 171 din 19 februarie 2021 

→ Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 19.02.2021, ora 8,00, 

pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 5.03.2021, ora 8,00, pentru comuna Groși, cu 

satele aparținătoare Groși, Ocoliș și Satu Nou de Jos, județul Maramureș. 

 

√ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2021 pentru modificarea Legii nr. 

200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor 

salariale, publicată în M.Of. nr. 174 din 19 februarie 2021 

→ Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru 

plata creanțelor salariale, publicată în M.Of. nr. 453/2006, cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

1. Art. 2 va avea următorul cuprins: 

Articolul 2 

Din Fondul de garantare se asigură plata creanțelor salariale ce rezultă din contractele 

individuale de muncă și din contractele colective de muncă încheiate de salariați cu angajatorii 

împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive de deschidere a 

procedurii insolvenței, denumiți în continuare angajatori în stare de insolvență. 

2. la art. 15, alin. (2) va avea următorul cuprins: 

(2) Perioada prevăzută la alin. (1) este perioada anterioară datei la care se solicită 

acordarea drepturilor. 

3. Art. 17 va avea următorul cuprins: 

Articolul 17 

(1) În situația în care se pronunță închiderea procedurii de insolvență, ca urmare a 

redresării angajatorilor, inclusiv în perioada de observație, definită la art. 5 alin. (1) pct. 42 din 

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu 
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modificările și completările ulterioare, aceștia sunt obligați să restituie sumele suportate din 

Fondul de garantare, în termen de 6 luni de la pronunțarea hotărârii de închidere a procedurii. 

(2) Angajatorii prevăzuți la alin. (1) au totodată obligația de a plăti dobândă la nivelul 

ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, în vigoare la data efectuării plății 

creanțelor salariale cuvenite salariaților, pentru sumele suportate în plus din Fondul de 

garantare, în raport cu contribuțiile plătite de aceștia la Fondul de garantare, restituite în 

condițiile prevăzute la alin. (1). 

4. la art. 19, alin. (3) va avea următorul cuprins: 

(3) Cererile prevăzute la alin. (1) și (2) sunt însoțite de documente care atestă că 

împotriva angajatorului a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă de deschidere 

a procedurii insolvenței. 

5. la art. 22, alin. (1) va avea următorul cuprins: 

Articolul 22 

(1) În cazul în care angajatorii aflați în situațiile prevăzute la art. 17 nu restituie de 

bunăvoie sumele suportate din Fondul de garantare, agențiile teritoriale vor proceda la acțiuni 

de executare silită. 

→ cererile prevăzute la art. 19 alin. (1) și (2) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea 

și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, 

depuse anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se soluționează 

potrivit prevederilor legale în vigoare la momentul depunerii acestora. 

→ în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, 

Guvernul va modifica, în mod corespunzător, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor 

salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1850/2006, cu modificările și completările 

ulterioare. 


