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Garantarea plății salariilor  

Garantarea de stat a plății salariilor există pentru ca un angajat al unei firme să nu 

rămână fără salariul acumulat dacă firma inițiază o reorganizare juridică a unei 

societăți în stare de faliment sau dacă intră în faliment. 

Garantarea de stat a plății salariilor este valabilă pentru toți angajații dintr-o firmă, de la 

înlocuitori până la Directorul Executiv. Ideea este ca toți cei care au lucrat în firmă să primească 

salariu. Există excepții dacă tu însuți/însăți deții într-o anumită măsură firma, sau dacă ai o rudă 

care face acest lucru. 

Există reguli speciale cu privire la cât timp poți primi salariu prin in termediul garantării de 

stat a plății salariilor și la câți bani poți primi. Consiliul de conducere al prefecturii este cel 

care plătește salariul de garantare a plății salariilor către angajați după ce lichidatorul judiciar 

sau reorganizatorul firmei ia decizie cu privire la garantarea plății salariilor. Faptul că ți se 

acordă garantare a plății salariilor nu înseamnă întotdeauna că primești tot salariul sau că 

salariul este plătit în ziua de plată normală a salariului.  

Întrebări obișnuite cu privire la garantarea plății salariilor: 

Pot primi retribuție de la garantarea de stat a plății salariilor? 

Toți cei care sunt angajați în firmă la momentul falimentului sau reorganizării sunt acoperiți de 

către garantarea plății salariilor.  

De ce este nevoie pentru a cere retribuție? 

Lichidatorul judiciar decide cu privire la garantarea plății salariilor. Tu nu trebuie să faci nici o 

cerere în mod normal. Tu trebuie în schimb să dai o declarație la Consiliul de conducere al 

prefecturii cu privire la faptul că datele tale referitoare la salariu și la condițiile de angajare sunt 

corecte. Tu primești acasă un formular special trimis de la Consiliul de conducere al prefecturii. 

Cum obțin o adeverință de salariat? 

Adeverința de salariat, ca și evaluări și alte referințe profesionale se emit de către angajator, nu de 

către lichidatorul judiciar. Cel mai bine este să-ți contactezi șeful cel mai apropiat. 



 

 

Lönegaranti - Rumänska 

Când este plătit salariul? 

Poți să contezi pe faptul că poate întârzia vreo săptămână și nu este sigur faptul că salariul este 

plătit în ziua ta normală de plată a salariului.  

Lichidatorul judiciar trebuie să cerceteze întâi condițiile de angajare și aspectele de salariu, după 

care decizia lichidatorului judiciar este trimisă la Consiliul de conducere al prefecturii. Consiliul 

de conducere al prefecturii este cel care plătește după aceea salariul. Cât timp întârzie salariul 

depinde așadar pe termenele de tratare a lichidatorului judiciar și a Consiliului de conducere al 

prefecturii.  

Primesc eu retribuție dacă sunt concediat din cauza falimentului? 

Dacă ești concediat de către lichidatorul judiciar ai dreptul la salariu în termenul de preaviz, cu 

condiția că te-ai înregistrat la Agenția pentru ocuparea forței de muncă.  

Ce termen de preaviz este valabil? 

Indiferent de ce termen de preaviz este scris în contractul tău de angajare, sunt valabile termenele 

de preaviz care urmează din Legea privind protecția angajării (LAS). 

Primesc compensație economică pentru concediul de odihnă? 

Da, tu ai dreptul să primești compensație economică pentru concediul de odihnă prin intermediul  

garantării plății salariilor pentru concediu câștigat și neluat cu privire la anul dobândit cel mai 

anterior și la anul dobândit curent precum și în plus la un anumit concediu economisit (cel mult 5 

[cinci] zile). 

Pot primi retribuție pentru salariu pe care angajatorul nu l-a plătit înainte de faliment? 

Da, tu poți primi retribuție pentru salariu care a fost câștigat în ultimele trei luni înainte ca cererea 

de faliment să fi fost depusă la Tribunalul de Primă Instanță. 

Compensează garantarea plății salariilor tot salariul meu? 

Întrucât există o sumă maximă pentru garantarea plății salariilor, acest lucru poate duce la faptul 

că tu primești un salariu mai mic. 

Câtă retribuție poți primi? 

Garantarea plății salariilor compensează până la maxim 4 [patru] sume de bază, ceea ce pentru 

anul 2020 corespunde cu 189 200 [osutăoptzecișinouădemiidouăsute] kr.  
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Primesc salariu dacă sunt în concediu medical? 

Nu. Garantarea plății salariilor nu se plătește dacă tu primești în același timp indemnizație de 

concediu medical. 

Primesc salariu dacă sunt în concediu parental?  

Nu. Dacă tu primești indemnizație parentală nu ai dreptul la salariu prin intermediul garantării 

plății salariilor.  

De unde vin banii? 

Garantarea plății salariilor este plătită de către stat prin intermediul Consiliului de conducere al 

prefecturii. 

Unde mă adresez dacă sunt nemulțumit?  

Dacă nu ți se acordă garantarea plății salariilor sau consideri că ai primit prea puțină compensație 

poți contacta lichidatorul judiciar și cere reevaluarea deciziei. Te poți adresa de asemenea 

sindicatului tău și să te consulți. Dacă ești în continuare nemulțumit ai posibilitatea să intentezi 

proces la Tribunalul de Primă Instanță.  

Unde mă adresez dacă am întrebări cu privire la garantarea plății salariilor? 

Dacă ai întrebări sau reflecții te poți adresa lichidatorului judiciar, Consiliului de conducere al 

prefecturii sau sindicatului tău.  


