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O.U.G. nr. 32 din 30 martie 2020 

 

Art. XIII. -Pe perioada situaţiei de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind 
instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, cererile şi documentele doveditoare pentru 
solicitarea drepturilor de asigurări sociale şi de şomaj se realizează prin poşta electronică.   
 

O.U.G. nr. 30 din 21 martie 2020 
 

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.   
 
 
 
 
 

Ajutor de 
şomaj  

(tehnic) 

 

Câştigul salarial mediu 
brut pe anul 2020 = 5.429 
lei (Legea nr. 6/2020) 
 

75% » 4.071,75 lei 

Decretul nr. 240/2020 
 

Art. 1 - Începând cu data de 15 aprilie 2020, se prelungeşte 
cu 30 de zile starea de urgenţă pe întreg teritoriul României, 
instituită prin Decretul nr. 195/2020 

Hotârârea 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. 
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Codul Muncii  
 
Art. 52. - (1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa 
angajatorului în următoarele situaţii:  

a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii;  

b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva 
salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu 
funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti; 

c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea 
raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;  

c1) în cazul în care împotriva salariatului s-a luat, în condiţiile Codului de 
procedură penală, măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, 
dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligaţii care împiedică executarea 
contractului de muncă, precum şi în cazul în care salariatul este arestat la domiciliu, 
iar conţinutul măsurii împiedică executarea contractului de muncă; 

d) pe durata detaşării;  
e) pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, 

autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.  
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), dacă se constată nevinovăţia celui în 
cauză, salariatul îşi reia activitatea anterioară şi i se plăteşte, în temeiul normelor şi 
principiilor răspunderii civile contractuale, o despăgubire egală cu salariul şi celelalte 
drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului.  
(3) În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, 
structurale sau similare, pe perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, 
angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe 
săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei 
care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului 
reprezentativ de la nivelul unităţii sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz.  
 
Art. 53. - (1) Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, 
salariaţii implicaţi în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfăşoară 
activitate, beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi 
mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, cu 
excepţia situaţiilor prevăzute la art. 52 alin. (3).  
(2) Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare prevăzute la alin. (1), 
salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să 
dispună reînceperea activităţii.  
 
Art. 54. - Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în 
cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale.  
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O.U.G. nr. 53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri 
de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2   

Monitorul Oficial  nr. 325 din 21 aprilie 2020.  
O.U.G. nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei 
sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială    

Monitorul Oficial  nr. 260 din 30 martie 2020 
● text comparat 

 

O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2   

Monitorul Oficial  nr. 231 din 21 martie 2020 
 

O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2  ●M. Oficial  nr. 231 din 21 martie 2020 
● text comparat  

modificǎri conform art. I din O.U.G. nr. 32/2020 şi explicit conform OUG 53/2020 
referinţǎ: art. 52 (1) c) din Codul muncii 
 

Art. XI. - (1) Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind 
instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a 
contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca 
urmare a efectelor probduse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază 
salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se 
suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial 
mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.   

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup 
temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-
CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate, conform unei declaraţii pe propria 
răspundere a angajatorului. 
● text eliminat  
îndeplinesc una din următoarele condiţii:   
           a) întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente 
potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de 
Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 
195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. Ministerul Economiei, Energiei şi 
Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situaţii de urgenţă conform metodologiei aprobate prin 
ordin;   
           b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi  
              nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor.  
Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre 
angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă. text eliminat  ● 
 

(3) ● text eliminat Pentru angajatorii menţionaţi la alin. (2) lit. b), plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) 
se va realiza în baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul   
          ● înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pe propria 
răspundere, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie - februarie 
2020, şi că   
           ● nu are capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii.   
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(4) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale 
obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.   

(5) În cazul indemnizaţiei prevăzute la alin. (1), calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, 
a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se 
realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.   

(6) Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (5) se aplică prevederile art. 78 alin. 
(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea 
declaraţiei prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare.   

(7) Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale prevăzute conform alin. (5) este data de 
25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj.   

(8) Pentru indemnizaţia prevăzută la alin. (1) nu se datorează contribuţie asiguratorie pentru 
muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare.   

● alin. (9) – (13) introduse prin OUG 32/2020 

 (9) În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă 
din care cel puţin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de 
urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1).   

 (10) În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi 
toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgenţă, acesta beneficiază de 
indemnizaţia prevăzută la alin. (1) aferentă contractului individual de muncă cu drepturile 
salariale cele mai avantajoase.   

 (11) În situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, 
indemnizaţia prevăzută la alin. (1) poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând 
diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă 
ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.   

(12) Perioada prevăzută la alin. (1), pentru care salariaţii ale căror contracte individuale de 
muncă sunt suspendate şi angajatorii acestor salariaţi nu datorează contribuţia asigurătorie 
pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei în 
sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale 
de sănătate prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. Pentru stabilirea şi calculul indemnizaţiilor de 
asigurări sociale de sănătate prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în 
vigoare în perioada prevăzută la alin. (1).    

(13) În situaţia în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (12) este corespunzător unei 
fracţiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare 
în perioada respectivă, corespunzător fracţiunii de lună. 
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Art. XII. - (1) În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la art. XI 
alin. (1) angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă 
judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social,  

            ● o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelelor 
prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă, însoţită de  

            ● o declaraţie pe propria răspundere şi de   

            ● lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceastǎ indemnizaţie, asumată de 
reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului care va fi aprobat prin ordin 
al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi publicat ulterior în Monitorul Oficial al României, 
Partea I prevăzut în anexa nr. 3. 

Notǎ: cererea şi declaraţia pe propria răspundere şi lista persoanelor beneficiare, pentru solicitarea 
indemnizaţiei sunt prezentate la finalul materialului de faţǎ (Ordinul MMPS nr. 741/2020) 

 
● alin. (11) – (12) introduse prin OUG 32/2020 

(11) Angajatorii îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor 
înscrise în documentele prevăzute la alin. (1). 
 

(12) Plata indemnizaţiei se va face către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale. 
 

(2) Plata sumei prevăzute la art. XI alin. (1) se face în baza cererii semnate şi datate de 
reprezentantul legal, depusă prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de 
muncă judeţene, precum si a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social.   

 

Art. XIII. - (1) Documentele prevăzute la art. XII alin. (1) şi (2) se depun în luna curentă 
pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.   

(2) Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor prevăzute la art. XI alin. (1) se 
face în cel mult 30 15  de zile de la depunerea documentelor.   

● alin. (3) introduse prin OUG 32/2020 

(3) Plata indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) se efectuează salariatului în termen de 
maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor, în condiţiile alin. (2).  
 

Art. XIV. - (1) Cheltuielile din bugetul asigurărilor pentru şomaj efectuate potrivit art. XI alin. 
(1) se pot acoperi din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, în 
limita sumelor alocate şi în conformitate cu prevederile şi regulile de eligibilitate aplicabile.   

(2) ● tabrogat Modelul declaraţiei pe propria răspundere prevăzut la art. XI alin. (3) se stabileşte prin 
ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului fondurilor europene.   
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   ● Art. XI - XII angajaţi cu contract individual de muncă 

 ● Art. XV alin. (1) Alţi profesionişti 

OUG 30/2020 ● Art. XV alin. (2) contracte de activitate sportivă 

 ● Art. XV alin. (4) Persoanele fizice care obţin venituri exclusiv 
din drepturile de autor şi drepturile conexe 

● modificǎrile prin OUG 53/2020 sunt cu culoare roşie sau menţionate explicit 

 

Art. XV. - (1)  

● Alţi profesionişti*), astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

● persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind 
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare,  

care nu au calitatea de angajatori şi întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor 
emise de autorităţile publice competente potrivit legii ca urmare a efectelor coronavirusului 
SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind 
instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,  

beneficiază din bugetul general consolidat, în baza declaraţiei pe propria răspundere, de o 
indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020 egală cu salariul de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată stabilit pentru anul 2020.   
Notǎ: cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizaţiei sunt prezentate la finalul 

materialului de faţǎ (Ordinul MMPS nr. 740/2020) 

 
 
 

 
*) Codul civil 

Aplicarea generală a Codului civil 
   

   Art. 3. - (1) Dispoziţiile prezentului cod se aplică şi raporturilor dintre profesionişti, precum şi 
raporturilor dintre aceştia şi orice alte subiecte de drept civil.   
   (2) Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere.   
   (3) Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una ori mai multe 
persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea sau înstrăinarea de bunuri ori 
în prestarea de servicii, indiferent dacă are ori nu un scop lucrativ 

 

Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil 
 

CAPITOLUL II Dispoziţii cu privire la titlul preliminar al Codului civil şi cu privire la unele legi - 
SECŢIUNEA 1 Dispoziţii de punere în aplicare a titlului preliminar al Codului civil –  
 
Art. 8.    (1) Noţiunea "profesionist" prevăzută la art. 3 din Codul civil include categoriile de 
comerciant, întreprinzător, operator economic, precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare 
activităţi economice sau profesionale, astfel cum aceste noţiuni sunt prevăzute de lege, la data intrării în 
vigoare a Codului civil.   
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Art. XV (11) şi XV2 Art. XV. - (11) De indemnizaţia prevăzută la alin. (1) beneficiază şi 
avocaţii a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe 
perioada stării de urgenţă, dacă în luna pentru care solicită indemnizaţia au realizat încasări cu 
minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depăşesc câştigul salarial 
mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 (respectiv 5.429 lei). Indemnizaţia se plăteşte în baza 
declaraţiei pe propria răspundere a avocatului privind îndeplinirea condiţiilor de acordare, pe 
care o transmite la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului 
Bucureşti, în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal. 
 

Art. XV2. - (1) Prevederile art. XV alin. (1) nu se aplică societăţilor reglementate de Legea 
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici 
grupurilor de interese economice reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare.   
(2) Persoanele care beneficiază de un drept de pensie şi persoanele încadrate în grad de 
handicap pot beneficia de drepturile prevăzute la art. XI alin. (1) sau art. XV alin. (1), (11), (2) 
şi (4). 

Art. XV. - (2) Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind 
instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a 
contractului de activitate sportivă, din iniţiativa structurii sportive, ca urmare a 
efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, persoanele prevăzute la art. 671 alin. (1) lit. 
a) - c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare, beneficiază de o indemnizaţie de 75% din drepturile în bani aferente 
contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu 
brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020. 
Indemnizaţia se suportă din bugetul general consolidat de stat.   
Notǎ: cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizaţiei sunt prezentate la finalul 

materialului de faţǎ (Ordinul MMPS nr. 742/2020) 

Art. XV. - (3) Suplimentar faţă de indemnizaţia prevăzută la alin. (2), structura sportivă şi 
persoanele prevăzute la art. 671 alin. (1) lit. a) -c) din Legea nr. 69/2000*), cu modificările şi 
completările ulterioare, au posibilitatea de a negocia şi stabili de comun acord plata de alte 
indemnizaţii compensatorii acordate de structura sportivă care să compenseze diminuarea 
contraprestaţiei financiare.   

 

● art. XV alin. (4) introdus prin  OUG 32/2020  

 
*) art. 671 alin. (1) lit. a) -c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 

 Art. 671. -    (1) Participanţii la activitatea sportivă pot fi:   
   a) sportivi;   
   b) antrenori;   
   c) medici, asistenţi medicali, maseuri, kinetoterapeuţi, cercetători;   
   d) arbitri, observatori, operatori video, personal auxiliar.   
   e) alte persoane care contribuie la realizarea activităţii sportive, conform 
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Art. XV. - (4) Persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de 
autor şi drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării 
de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României, beneficiază din bugetul de stat prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie 
socială, respectiv a municipiului Bucureşti de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul 
salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 
nr. 6/2020, în baza documentelor solicitate de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială.   
Notǎ: cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizaţiei sunt prezentate la finalul 

materialului de faţǎ (Ordinul MMPS nr. 743/2020) 

● modificǎrile prin OUG 53/2020 au culoarea roşie sau se menţioneazǎ explicit 

Art. XV. - (3) (5) Pentru indemnizaţia prevăzută la alin. (1) (11), (2) şi (4)   
este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale şi de asigurări sociale de sănătate,  în condiţiile   

se datorează impozit pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale 
de sănătate, în cotele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

Art. XV. –  (6) 

Prin derogare de la Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile fiscale 
prevăzute la alin. (5) privind calculul, declararea şi plata acestora se stabilesc prin ordin comun al 
ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice. 

(6) Pentru indemnizaţiile prevăzute la alin. (1), (11), (2) şi (4), plătite din bugetul de stat, nu se 
datorează contribuţia asigurătorie pentru muncă reglementată de Legea nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
(7) Calculul obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (5), în cazul indemnizaţiei lunare prevăzută la 
alin. (1), (11) şi (4), cu excepţia celei de care beneficiază persoanele care au încheiate convenţii 
individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, se 
efectuează de către persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 64 alin. 
(1), art. 138 lit. a) şi, respectiv, art. 156 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, asupra indemnizaţiei brute încasate de la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială 
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  
 
Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din 
Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.   
 
(8) Obligaţiile fiscale menţionate la alin. (7) se declară prin Declaraţia unică privind impozitul 
pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi se plătesc de către persoanele 
fizice beneficiare la termenul prevăzut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile realizate în anul 2020.   
 
(9) În cazul indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) de care beneficiază persoanele care au încheiate 
convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, 
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precum şi al celei prevăzute la alin. (2), calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a 
contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de 
către cooperaţia cu care persoanele au încheiate convenţii individuale, respectiv de structura 
sportivă, în calitate de plătitori, din indemnizaţia brută încasată de la agenţiile pentru plăţi şi 
inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.   
 
(10) Pentru indemnizaţiile menţionate la alin. (9) se aplică în mod corespunzător prevederile 
art. XI alin. (6) şi (7).  
Art. XVI. -Pentru  
             ● angajaţii încadraţi cu contract individual de muncă, angajatorul solicită indemnizaţia 
pe baza documentelor prevăzute la art. XII alin. (1). În cazul în care  
             ● personalul este încadrat prin altă modalitate prevăzută de lege, acesta va beneficia de 
prevederile art. XV. 
 

● art. II şi III  ̶  OUG 32/2020  

Art. II. - Pentru categoriile de persoane prevăzute la art. XV din O.U.G. nr. 30/2020 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi 
completările prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, plata indemnizaţiei se 
realizează de la bugetul de stat alocat Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin 
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi structurile sale subordonate.   
 
Art. III. - (1) Plata indemnizaţiei prevăzute la art. II alin. (1) se realizează de către 
agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, denumite, în continuare agenţii teritoriale, beneficiarilor indemnizaţiei 
prevăzute la art. XV din O.U.G. nr. 30/2020.   
(2) Plata se efectuează în conturile bancare deschise la unităţile bancare de 
beneficiarii indemnizaţiei prevăzute la art. XV alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 30/2020.   
 

 

● art. IV şi V   ̶ OUG 32/2020 

  

Art. IV. - (1) Pentru a beneficia de indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1) şi (4), 
persoanele îndreptăţite depun, prin poşta electronică, la agenţia teritorială,  

● o cerere însoţită de  
● copia actului de identitate şi  
● o declaraţie pe propria răspundere.   

 
(2) Pentru persoanele prevăzute la art. XV alin. (2) din O.U.G. nr. 30/2020, în vederea 
acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei, structurile sportive cu care 
persoanele au încheiate contracte de activitate sportivă depun, prin poşta electronică, 
la agenţiile teritoriale în raza cărora îşi au sediul social,  

● o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, însoţită de  
● o declaraţie pe propria răspundere, la care se ataşează  
● lista cu participanţii la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată 

activitatea.   
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(3) Plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) se realizează către structurile sportive 
care vor face plata către beneficiarii contractelor de activitate sportivă.   
 

● alineatele (31) şi (32) sunt introduse prin OUG 53/2020 
(31) Pentru persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 
1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, 
în vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei, cooperaţia cu care persoanele au 
încheiate convenţii individuale de muncă depune, prin poşta electronică, la agenţiile teritoriale 
în raza cărora îşi au sediul social o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, însoţită de 
o declaraţie pe propria răspundere, la care se ataşează lista cu persoanele beneficiare.   
 
(32) Plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (31) se realizează către cooperaţie, care va face plata, 
în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor, către persoanele cu care are 
încheiate convenţii individuale de muncă."   
 
(4) Modelul cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) şi (2) 
se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al 
ministerelor de resort, după caz.   
 

Art. V. - (1) Cererea şi documentele prevăzute la art. IV se transmit la agenţiile 
teritoriale până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizaţiei din luna 
anterioară.   
 

(2) Plata indemnizaţiei prevăzute la art. II alin. (1) se face în cel mult 10 zile de la 
depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgenţă instituite prin 
Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României din 
luna anterioară.  [Obs.: art. II alin. (1) nu existǎ]

 

Art. V. -(1) Pentru categoriile de beneficiari prevăzuţi de art. XV alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, 
cu modificările şi completările ulterioare, termenul pentru depunerea documentelor în vederea 
solicitării indemnizaţiei aferente lunii martie, prevăzut la art. V alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2020 
privind modificarea şi completarea O.U.G.  nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi 
pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, se prelungeşte cu 5 zile 
lucrătoare, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.   

(2) Pentru categoriile de beneficiari prevăzute la art. XV alin. (11) (respectiv pentru avocaţi) din 
O.U.G.  nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările aduse prin 
prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi pentru persoanele prevăzute la art. II pct. 1 
(respectiv art. IV alin. (31) – (32) din OUG 32/2020 / vezi mai sus) din prezenta ordonanţă de 
urgenţă, prevederile art. II - V din OUG nr. 32/2020 se aplică corespunzător, iar termenul pentru 
depunerea documentelor în vederea solicitării indemnizaţiei aferente primei luni în care a fost 
instituită starea de urgenţă este de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă.   

(3) Pentru acordarea indemnizaţiilor aferente lunii aprilie şi lunilor următoare din perioada stării 
de urgenţă termenul de depunere a solicitărilor este cel prevăzut de art. V alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020. 
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O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2  ●M. Oficial  nr. 231 din 21 martie 2020 
 

 
Art. X. - (1) Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de 
urgenţă pe teritoriul României, cererile şi documentele doveditoare pentru stabilirea şi plata, în 
condiţiile legii, a drepturilor băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi din 
Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale pot fi depuse la agenţiile pentru ocuparea 
forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti în format letric sau prin poşta electronică, 
cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecţia datelor). 
 
(2) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă 
judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru 
implementarea sistemului de transmitere prin poşta electronică a cererilor şi documentelor doveditoare 
prevăzute la alin. (1).   
 
(3) În cazuri excepţionale, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului 
Bucureşti pot solicita persoanelor care au depus cererea şi documentele doveditoare prin poşta 
electronică prezentarea la sediul instituţiei.   
 
(4) Prin situaţii excepţionale se înţeleg următoarele:   

a) identificarea unor inadvertenţe în documentele transmise;   
b) informaţiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate 

determina îndeplinirea condiţiilor legale pentru acordarea drepturilor prevăzute la alin. (1).    
(5) Termenele prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor în situaţiile excepţionale prevăzute la 
alin. (4) se prelungeşte cu până la 15 zile lucrătoare pentru verificarea realităţii, legalităţii şi conformităţii 
documentelor transmise, precum şi pentru solicitarea de documente doveditoare suplimentare.   
 
(6) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti au obligaţia 
de a afişa la sediul acestora şi pe web site-ul propriu informaţiile necesare privind transmiterea prin 
poşta electronică a cererilor şi documentelor doveditoare prevăzute la alin. (1). 
 

O.U.G. nr. 32 din 30 martie 2020 
 

Art. XIII. -Pe perioada situaţiei de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea 
stării de urgenţă pe teritoriul României, cererile şi documentele doveditoare pentru solicitarea 
drepturilor de asigurări sociale şi de şomaj se realizează prin poşta electronică.   
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Referinţǎ: art. XII (1) din OUG 30/2020 
(pentru angajaţi cu contract individual de muncǎ) 

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale  
Ordinul nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din O.U.G.  nr. 
30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin O.U.G. nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea 
O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială   

Monitorul Oficial, nr. 269 din 31 martie 2020 

   
CERERE 

 

    Angajator . . . . . . . . . .   
    Adresă sediu social . . . . . . . . . .   
    CUI/CIF . . . . . . . . . .   
    Cont bancar nr. . . . . . . . . . .   
    Telefon . . . . . . . . . .   
    E-mail . . . . . . . . . . 
   

    Către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană . . . . . . . . . ./Municipiului Bucureşti   
    Subsemnatul/ (a),.........., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului.........., cu sediul 
social în localitatea.........., str........... nr..........., judeţul........../municipiul.........., sectorul.........., vă solicit 
plata contravalorii indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 32/2020, pentru un număr de.......... persoane, în sumă totală de.......... lei brut, aferentă 
perioadei...........   
    Anexez prezentei:   
   - declaraţie pe propria răspundere privind reducerea sau întreruperea temporară a activităţii total sau 
parţial ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă 
decretate (anexa nr. 1);   
   - lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie (anexa nr. 2). 
 

 
Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) . . . . . . . . . . 
Semnătura . . . . . . . . . . 
Data . . . . . . . . . . 

ANEXA Nr. 1 la cerere 
   

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
   

    Subsemnatul/ (a),.........., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului.........., 
CUI/CIF.......... cu sediul social în localitatea.........., str........... nr..........., judeţul........../municipiul.........., 
sectorul.........., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, 
drept urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite 
prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, activitatea a fost 
redusă sau a fost întreruptă temporar total sau parţial. 
 

 
Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) . . . . . . . . . . 
Semnătura . . . . . . . . . . 
Data . . . . . . . . . .  
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Referinţǎ: art. XV (1) din OUG 30/2020 
(pentru alţi profesionişti) 
 

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale  
Ordinul nr. 740/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative,precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei 
socialeîn contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,cu modificările 

şi completările aduse prin O.U.G. nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea O.U.G.nr. 30/2020pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuriîn domeniul protecţiei sociale în contextul 

situaţiei epidemiologice determinate de răspândireacoronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri 
suplimentare de protecţie socială    

Monitorul Oficial, nr. 269 din 31 martie 2020 

    Către   
    AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI . . . . . . . . . ./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
   

CERERE 
   

    Subsemnatul.........., în calitate de.......... (Se vor înscrie calitatea solicitantului, conform prevederilor 
Codului civil, nr. şi data autorizaţiei de funcţionare sau tip, nr. şi data documentului care atestă profesia 
sau a documentului/contractului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea.) în cadrul.......... (denumirea 
completă), cu domiciliul/sediul în localitatea.........., str........... nr..........., judeţul........../municipiul.........., 
sectorul.........., identificat cu CI/BI seria.......... nr..........., CNP.........., telefon.........., e-mail.........., vă 
solicit acordarea indemnizaţiei pentru perioada.......... ca urmare a întreruperii activităţii, determinată de 
efectele epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate prin Decretul nr. 
195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, în contul al cărui titular sunt.........., 
deschis la...........   
    Ataşez:   
    □ copie după actul de identitate   
    □ copie după extrasul de cont   
    □ declaraţia pe propria răspundere 
   

 
Data . . . . . . . . . . 
Numele şi prenumele (în clar) . . . . . . . . . . 
Semnătura . . . . . . . . . . 

 
    Către   
    AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI . . . . . . . . . ./MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI   

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
   

    Subsemnatul.........., cu domiciliul/sediul în localitatea.........., str........... nr..........., 
judeţul........../municipiul.........., sectorul.........., identificat cu CI/BI seria.......... nr..........., CNP.........., 
telefon.........., e-mail.........., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în 
declaraţii, declar pe propria răspundere că, drept urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-
2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe 
teritoriul României, activitatea desfăşurată a fost întreruptă începând cu data de...........   
   

 
Data . . . . . . . . . . 
Numele şi prenumele (în clar) . . . . . . . . . . 
Semnătura . . . . . . . . . . 
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Referinţǎ: art. XV (2) din OUG 30/2020 
(pentru cei care au contract de activitate sportivă) 
 
 
 

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale  
 

Ordinul nr. 742/493/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din O.U.G. 
nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în 

domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin O.U.G. nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea 
O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială   

 
Monitorul Oficial nr. 269 din 31 martie 2020 

 
 
 
 
    STRUCTURA SPORTIVĂ . . . . . . . . . .   
    Adresă sediu social . . . . . . . . . .   
    Judeţ . . . . . . . . . .   
    CUI . . . . . . . . . .   
    C.I.S. . . . . . . . . . .   
    Cont bancar nr. . . . . . . . . . .   
    Telefon . . . . . . . . . .   
    E-mail . . . . . . . . . .  
  

 
 

Către 
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ . . . . . . . . . . 

   
    Subsemnatul,.........., în calitate de administrator/reprezentant legal al.........., cu sediul social în 
localitatea.........., str........... nr..........., judeţul........../municipiul.........., sectorul.........., identificat cu CI/BI 
seria.......... nr..........., CNP.........., în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020, 
vă solicit acordarea indemnizaţiei ca urmare a suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, 
aferentă perioadei.......... pentru un număr de.......... persoane, în sumă totală brută de.......... lei.   
    Plata se efectuează în contul . . . . . . . . . . deschis la Banca . . . . . . . . . . .   
    Anexez:   
    □ declaraţia pe propria răspundere   
    □ lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie. 
   
   

 
Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) . . . . . . . . . . 

Semnătura . . . . . . . . . . 
Data . . . . . . . . . .
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LISTA 

persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţia acordată în baza art. XV alin. (2) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 32/2020, pe perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă 
 

 Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele CNP

Numărul şi data 
contractului de 

activitate sportivă

Suma brută de 
plată prevăzută 
în contract (lei)

Cuantumul indemnizaţiei (lei) (75% din 
drepturile în bani aferente 

contraprestaţiei activităţii sportive, dar 
nu mai mult de 75% din câştigul salarial 

mediu brut) 

 1  
 2  
 . . .  
 TO T A L . . . . . . . . . .*) 
 
   *) Total sumă ce va fi plătită de Agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a 
municipiului Bucureşti. 
 

 
Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) . . . . . . . . . . 

Semnătura . . . . . . . . . . 
Data . . . . . . . . . .

    STRUCTURA SPORTIVĂ . . . . . . . . . .   
    Adresă sediu social . . . . . . . . . .   
    Judeţ . . . . . . . . . .   
    CUI . . . . . . . . . .   
    C.I.S. . . . . . . . . . .   
    Cont bancar nr. . . . . . . . . . .   
    Telefon . . . . . . . . . .   
    E-mail . . . . . . . . . . 
   

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
   

    Subsemnatul, . . . . . . . . . ., în calitate de administrator/reprezentant legal al . . . . . . . . . ., cu sediul 
social în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ./municipiul . . . . . . . 
. . ., sectorul . . . . . . . . . . identificat cu CI/BI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . .,   
    cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar prin prezenta, pe 
propria răspundere, că activitatea sportivă constând în.......... (Se descrie pe scurt activitatea sportivă 
suspendată.) a.......... (Se menţionează structura sportivă.) a fost suspendată ca urmare a efectelor 
epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, şi că datele din lista prezentată sunt corecte, iar 
contractele de activitate sportivă suspendate au fost încheiate anterior institui   
   

 
Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) . . . . . . . . . . 

Semnătura . . . . . . . . . . 
Data . . . . . . . . . .
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Referinţǎ: art. XV (4) din OUG 30/2020 
(pentru persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe) 
 

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale  
 

Ordinul nr. 743/2802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din 
O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin 

O.U.G. nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea O.U.G.  nr. 30/2020 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei 

sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-
2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială   

 

Monitorul Oficial  nr. 269 din 31 martie 2020 
   

Către 
AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI 

. . . . . . . . . ./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
   

CERERE 
   

    Subsemnatul/a,.........., cu domiciliul în localitatea.........., str........... nr..........., 
judeţul........../municipiul.........., sectorul.........., identificat/ă cu CI/BI seria.......... nr..........., CNP.........., 
telefon.........., e-mail.........., vă solicit acordarea indemnizaţiei aferente perioadei.........., ca urmare a 
întreruperii activităţii, determinată de efectele epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării 
de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, 
în contul.........., al cărui titular sunt, deschis la...........   
    Anexez următoarele documente:   
    □ copie a actului de identitate;   
    □ copie după un contract de drepturi de autor şi drepturi conexe din ultimele 3 luni, anterior declanşării 
stării de urgenţă;   
    □ copie după extrasul de cont   
    □ declaraţia pe propria răspundere 

Data . . . . . . . . . . 
Numele şi prenumele (în clar) . . . . . . . . . . 

Semnătura . . . . . . . . . .
 

Către 
AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI 

. . . . . . . . . ./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
   

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
   

    Subsemnatul/a, . . . . . . . . . ., cu domiciliul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., 
judeţul . . . . . . . . . ./municipiul . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., identificat/ă cu CI/BI seria . . . . . . . . . . 
nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .,   
    cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere că în ultima lună, anterior declanşării epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada 
stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României, am obţinut venituri exclusiv din drepturi de autor şi drepturi conexe şi mă aflu în 
imposibilitatea de a-mi desfăşura activitatea.   

Data . . . . . . . . . . 
Numele şi prenumele (în clar) . . . . . . . . . . 

Semnătura . . . . . . . . . .
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