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NEWSLETTER Nr.10/2020
ȘOMAJ TEHNIC PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ.
Guvernul a aprobat Ordonanța nr. 30 din 18 martie 2020 pentru modificarea și completarea unor acte
normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirsului SARS-CoV – 2.
Actul normativ reglementează, printre altele, condițiile pentru intrarea în șomaj tehnic, continuarea plății unor
beneficii sociale, prelungirea în mod automat a unor documente, precum și posibilitatea transmiterii online a
actelor necesare pentru obținerea unor beneficii.
În ceea ce privește șomajul tehnic, Guvernul a stabilit că pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul
nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru perioada suspendării
temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectelor
produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din
salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj,
dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevazut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul
asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.
Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este
de 5.429 lei.
Așadar angajații aflați în șomaj tehnic vor primi minim 75% din salariul de bază, ca îndemnizație pentru șomaj
tehnic, dar nu mai mult de 4.072 lei.
De aceste prevederi urmează să beneficieze salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele
condiții:
a) întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii
(transport, turism, HORECA, organizări de evenimente, publicitate, învăţământ privat şi activităţi adiacente,
industria confecţiilor, încălţămintei şi pielăriei, servicii destinate populaţiei), pe perioada stării de urgență
decretate și dețin Certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri, prevăzut la art. 12 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020. Ministerul Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgență conform metodologiei aprobată prin ordin.
b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata
tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației prevăzută pentru cel mult
75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a ordonanței,
respectiv 21 martie 2020.
Pentru angajatorii menționați la lit. b), plata indemnizației de somaj tehnic se va realiza în baza unei declarații
pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna
anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media
încasărilor din perioada ianuarie—februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți
salariații.
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În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației angajatorii depun, prin poșta electronică, la
agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au
sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelelor prevăzute în
anexele nr. 1 și 2 la ordonanța de urgență, însoțită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această
indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa
nr. 3.
Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.
Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, se face în cel mult
30 de zile de la depunerea documentelor.
Actul normativ adoptat de Guvern mai prevede introducerea poștei electronice ca principal mijloc de
comunicare între cetățean și autoritatea administrației publice centrale sau locale, în vederea stabilirii
drepturilor la beneficiile de asistență socială.
Potrivit AJOFM Harghita angajatorii prevăzuți la lit. a) pot obține on line de la Ministerul Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri, certificatul de situație de urgență. Modul de obținere a certificatului se stabilește prin
ordin al ministerului mai sus mentionat.
Aceste firme vor depune cerere, tabel cu salariații pentru care solicită plata șomajului tehnic și certificatul de
situație de urgență.
Certificatul se va solicita on line de pe siteul http://prevenire.gov.ro/, platforma care va contine o sectiune
dedicata in acest scop.
Se vor încărca toate documentele considerate necesare inclusiv balanțe de verificare certificate.
Angajatorii prevăzuți la lit.b) vor declara pe propria răspundere că activitatea economică a fost afectată de
epidemie și:
 Cifra de afaceri a scăzut cu 25% în luna pentru care cere plata indeminzației de șomaj tehnic, față de
media lunilor ianuarie – februarie 2020;
 Nu are capacitatea financiară de a plăti toți salariații;
Impozitele și contribuțiile reținute se rețin din indemnizația de șomaj tehnic și se virează pâna în 25 a lunii
următoare celei în care AJOFM face plata (ex: pentru martie AJOFM face plata în aprilie, taxele se plătesc până
în 25 mai).
Atenție! Utilizarea în alte scopuri a fondurilor transmise reprezintă infracțiune.
Angajatorii care doresc să uzeze de această facilitate, sunt rugați ca pentru procesarea facilă, în siguranță și
rapidă a solicitărilor să își achiziționeze semnătură digitală extinsă pentru reprezentantul legal.
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