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Stǎm acasǎ. Ţinem aproape!

Hotârea Parlamentului României nr. 3/2020 (M. Of. Nr. 224/19.03.2020)

Articol unic. -Se încuviinţează starea de urgenţă pe întreg teritoriul
României, pe o durată de 30 de zile, de la data de 16 martie 2020,
ca măsură excepţională adoptată de Preşedintele României, domnul
Klaus-Werner Iohannis, prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea
stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020.

Ajutor de
şomaj
(tehnic)



Salariaţi
Depunere documentaţie

se depun în luna curentă pentru
plata indemnizaţiei din luna
anterioară

Plata sumelor din bugetul asigurărilor
pentru şomaj în contul societǎţii

Plata sumelor cǎtre salariat

Maxim 15 zile de la depunerea
documentelor
(se poate prelungi cu încǎ 15 zile
dacǎ
se
solicitǎ
doc.
suplimentare, etc.)

Maxim 3 zile de la intrarea în
contul societǎţii a sumelor
respective

Alţi profesionişti, p.f. pe drepturile de autor, sportivi
Depunere documentaţie
(Cererile se transmit la agenţiile pentru
plăţi şi inspecţie socială judeţene +
Mun. Bucureşti)

Plata indemnizaţiei de la bugetul de stat la
agenţiile pentru plăţi şi inspecţie
socială judeţene

Plata sumelor cǎtre beneficiarul
indemnizaţiei

până pe data de 10 a lunii curente
pentru plata indemnizaţiei din luna
anterioară

cel mult 10 zile de la depunerea
documentelor

nespecificat expres
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Art. VI. -Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, agenţiile teritoriale şi
autorităţile administraţiei publice locale vor a afişa la sediul instituţiilor şi pe web site-ul
propriu informaţiile necesare privind posibilitatea şi procedura solicitării beneficiilor de
asistenţă socială prin poşta electronică, în termen de maximum 10 zile de la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. VII. -Pe perioada situaţiei de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind
instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, transmiterea prin poşta electronică a
cererilor şi documentelor doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asigurări devine
principalul mijloc de comunicare.

