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ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 decembrie 2021 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii 
şi a întreprinderilor mici  cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST 
ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea 
activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia 
COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
42/2020,  pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 16/2021 pentru modificarea  şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere  a întreprinderilor 
mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie -  
IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de 
ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei 
economice generate de pandemia  COVID-19, aprobată prin art. II din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020,  precum şi pentru modificarea 
art. 164 alin. (2^1) şi (2^2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii 
EMITENT:     GUVERNUL ROMÂNIEI 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1249 din 30 decembrie 2021 
Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 2021 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
  ART. V 
    Alineatele (2^1) şi (2^2) ale articolului 164 din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    "(2^1) Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată stabilit în condiţiile alin. (1) 
poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de 
luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. 
După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un 
salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată. 
(2^2) Prevederile alin. (2^1) se aplică şi pentru salariatul plătit 
cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care are 
deja încheiat un contract individual de muncă, perioada de maxim 24 
de luni fiind calculată începând cu data de 1 ianuarie 2022." 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
                    PRIM-MINISTRU  
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ 
                    Contrasemnează: 
                    Ministrul finanţelor, 
                    Adrian Câciu 
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale, 
                    Marius-Constantin Budăi 
                    Ministrul antreprenoriatului şi turismului, 
                    Constantin-Daniel Cadariu 
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, 
                    Adrian-Ionuţ Chesnoiu  
 
    Bucureşti, 28 decembrie 2021. 
    Nr. 142. 
 

1/1 


