
 
 

 
 

Legal Fresh – Up to Date  

 

PLATA UNOR INDEMNIZAȚII ÎN CONTEXTUL GENERAT DE PANDEMIA DE COVID – 19 

 

1. Legislație relevantă  

 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea 

unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției 

sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2 (denumită în continuare OUG 30/2020); 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea 

unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției 

sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție 

socială (denumită în continuare OUG 32/2020); 

• Codul Muncii (Legea nr. 53/2003); 

• Ordinul nr. 740/2020 al Ministrului Muncii și Protecției Sociale privind aprobarea 

modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 

precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul 

situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu 

modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 

pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor 

măsuri suplimentare de protecție socială (denumit în continuare Ordinul 740/2020); 

• Ordinul nr. 741/2020 al Ministrului Muncii și Protecției Sociale pentru aprobarea 

modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 

precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul 

situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu 

modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 



 
 

 
 

pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor 

măsuri suplimentare de protecție socială (denumit în continuare Ordinul 741/2020); 

• Ordinul nr. 742/2020 al Ministrului Muncii și Protecției Sociale privind aprobarea 

modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 

precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul 

situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu 

modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 

pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor 

măsuri suplimentare de protecție socială (denumit în continuare Ordinul 742/2020); 

• Ordinul nr. 743/2020 al Ministrului Muncii și Protecției Sociale privind aprobarea 

modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 

precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul 

situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu 

modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 

pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor 

măsuri suplimentare de protecție socială (denumit în continuare Ordinul 743/2020). 

 

2. Plata indemnizației de șomaj tehnic în contextul generat de pandemia de COVID-19 

 

Una dintre măsurile adoptate de angajatori în această perioadă este reprezentată de șomajul 

tehnic. Pe perioada stării de urgență instituite pe teritoriul României, pentru perioada 

suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, ca 

urmare a efectelor produse de COVID-19, salariații afectați  beneficiază de o indemnizație 

suportată din bugetul asigurărilor de șomaj, în anumite condiții. 

 



 
 

 
 

2.1 Cuantumul indemnizației de șomaj tehnic și cine  suportă plata indemnizației 

 

Conform  prevederilor art. 53, alin. (1) din Codului Muncii,  indemnizația de șomaj tehnic se 

stabilește de angajator, respectând un plafon de minimum 75% din salariul de bază 

corespunzător locului de muncă ocupat de salariat, fiind plătită din fondul de salarii al 

angajatorului.  

 

Cu toate acestea, pentru a limita dificultățile financiare intervenite în contextul pandemiei de 

COVID-19, Guvernul a stabilit reglementări derogatorii în ceea ce privește indemnizația de 

șomaj tehnic. Potrivit art. XI, alin. (1) din OUG 30/2020, pe perioada stării de urgenţă instituite 

prin Decretul nr. 195/2020, „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 

produse 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.” 

 

Reglementarea nu este însă lipsită de echivoc, nefiind, cel puțin în forma inițială a OUG 

30/2020, foarte clar dacă indemnizația în sine este limitată la 75% din salariul mediu brut sau 

dacă aceasta continuă să fie de minimum 75%  din salariul de bază corespunzător locului de 

muncă ocupat, doar că o sumă egală cu maximum 75% din salariul mediu brut se suportă din 

bugetul asigurărilor de șomaj. Textul legal a suscitat în consecință o serie de discuții.  

 

În opinia noastră, fără a exclude însă, așa cum spuneam, alte interpretări, pe perioada stării 

de urgență instituite pe teritoriul României, indemnizația de șomaj tehnic la care are dreptul 

salariatul este stabilită la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, 

dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut pentru anul 2020, cuantumul 

acestuia fiind stabilit la 5.429 de lei. Plata indemnizației se suportă din bugetul asigurărilor 

de șomaj. 

 

Interpretarea ni se pare cu atât mai evidentă cu cât, printr-o  modificare legislativă recentă, 

s-a stabilit că dacă salariul de bază al salariatului intrat în șomaj tehnic este mai mare decât 

salariul mediu brut - salariatul având în consecință dreptul la o indemnizație de doar 75% din 

salariul mediu brut -, angajatorul poate, în situația în care bugetul destinat plății cheltuielilor 

https://sintact.ro/#/dokument/16985452?cm=DOCUMENT
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de personal o permite, să suporte diferența între suma reprezentând  indemnizația la care ar 

avea dreptul salariatul în condiții obișnuite, respectiv cea reglementată de art. 53, alin. (1) 

Codul Muncii, și suma reprezentând 75% din salariul mediu brut. Formularea textului legal 

care spune că indemnizația „poate fi suplimentată de angajator” - art. XI, alin. (11) OUG 

30/2020 - sprijină ideea că, prin derogare de la prevederile art. 53, alin. (1) din Codul muncii, 

angajatorul nu are decât dreptul, iar nu obligația de a suporta această diferență.  

  

Din punct de vedere fiscal, indemnizația este supusă plății impozitului pe venit și a 

contribuțiilor sociale obligatorii, respectiv CAS și CASS, nefiind datorată contribuția 

asiguratorie pentru muncă. Calculul, reținerea și plata impozitului și a contribuțiilor aferente 

se va realiza de către angajator din indemnizațiile încasate de la bugetul asigurărilor de șomaj. 

Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale aferente este data de 25 a lunii următoare 

celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.  

 

Perioada în care aceste indemnizații de șomaj tehnic sunt plătite din bugetul asigurărilor de 

șomaj este limitată la durata stării de urgență decretată, însă doar pe perioada suspendării 

temporare a contractului individual de muncă. 

 

2.2 Beneficiarii plății indemnizației suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj 

 

Beneficiază de această măsură salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar 

activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei de COVID-19, pe perioada stării 

de urgență decretate.  

 

Așadar, în urma modificărilor legislative recente, măsura nu mai presupune deținerea 

certificatului de situații de urgență și nici existența unei scăderi a încasărilor cu un anumit 

procent minim, fiind eliminată și limitarea acordării facilității pentru maxim 75% din angajați 

în cazul anumitor categorii de angajatori.   

 

Totodată, în contextul acestei măsuri, s-a mai stabilit că, în situația în care un angajat are 

încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puțin un contract cu normă 

întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență, acesta nu beneficiază de 

indemnizația de șomaj tehnic. Dacă în schimb toate contractele sunt suspendate ca urmare a 

instituirii stării de urgență, salariatul beneficiază de indemnizația aferentă contractului 

individual cu drepturile salariale cele mai avantajoase. 



 
 

 
 

2.3 Condițiile pentru a putea beneficia de această măsură 

 

În vederea obținerii acestei facilități, angajatorii trebuie să depună următoarele documente:  

 

• o cerere semnată și datată de reprezentantul legal; 

• o declarație pe propria răspundere; 

• lista persoanelor beneficiare ale indemnizației de șomaj tehnic, asumată de 

reprezentantul legal al angajatorului. 

 

Aceste documente vor fi întocmite conform modelelor aprobate prin Ordinul 741/2020 și pot 

fi descărcate de pe site-ul https://www.anofm.ro/.  

 

După cum menționam mai sus, nu este necesară deținerea unui certificat de situație de 

urgență. Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și veridicitatea datelor 

înscrise în documentele prezentate anterior, suportând consecințele legale pentru 

eventualele declarații false.  

 

Documentația se trimite de către angajator, prin poșta electronică, la agențiile județene 

pentru ocuparea forței de muncă sau a municipiului București, în raza cărora își au sediul 

social, la adresa de e-mail dedicată acestei măsuri, urmând 

formatul "judet@anofm.gov.ro" (exemplu sibiu@anofm.gov.ro). Documentele pot fi 

transmise și prin intermediul platformei https://aici.gov.ro/home. 

 

Cererile se formulează și se depun, împreună cu documentația menționată mai sus, în luna 

curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară. Astfel, începând cu data de 

01.04.2020, angajatorii pot trimite documentele aferente lunii martie.  

 

Plata indemnizațiilor se face angajatorului în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, 

urmând ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor de bani, angajatorul să 

plătească indemnizația salariatului.  

 

Aceste prevederi se aplică pentru personalul încadrat în muncă în baza unui contract 

individual de muncă. 
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3. Plata unor indemnizații în beneficiul altor persoane, în afara salariaților aflați în șomaj 

tehnic 

 

Pentru a acorda sprijin și persoanelor care obțin venituri din alte surse decât din salarii, 

Guvernul a prevăzut posibilitatea acordării unor indemnizații și altor categorii de 

beneficiari, pentru perioada stării de urgență decretate.  

 

3.1 Beneficiarii indemnizațiilor. Cuantumul indemnizațiilor 

 

În condiții similare celor enunțate anterior, dar nu identice, pot beneficia de indemnizații 

următoarele categorii de persoane: 

 

 

• alți profesioniști, astfel cum 

sunt reglementați prin lege, 

precum și persoanele care 

au încheiate convenții 

individuale de muncă în 

baza Legii nr. 1/2005 privind 

organizarea și funcționarea 

cooperației, care întrerup 

activitatea ca urmare a 

efectelor coronavirusului 

SARS-CoV-2; 

 

 

• beneficiază de o 

indemnizație lunară, 

suportată din bugetul de 

stat, de 75% din câștigul 

salarial mediu brut (adică 

4.071,25 de lei); 

 

• pe perioada stării de urgență; 

 

• pe baza unor acte ale 

căror modele au fost 

aprobate prin Ordinul 

MMPS nr. 740/2020, 

emis de ministrul 

muncii și protecției 

sociale; 

 

• sportivii, antrenorii, medicii, 

asistenții medicali, maseurii, 

kinetoterapeuții și 

cercetătorii, participanți la 

activitatea sportivă, ale căror 

contracte de activitate 

sportivă sunt suspendate 

temporar, din inițiativa 

structurii sportive, ca 

 

• beneficiază de o 

indemnizație, suportată din 

bugetul de stat, de 75% din 

drepturile în bani aferente 

contraprestației activității 

sportive, dar nu mai mult de 

75% din câștigul salarial 

mediu brut (adică cel mult 

4.071,25 de lei), cu 

 

• pe baza unor acte ale 

căror modele au fost 

aprobate prin Ordinul 

MMPS nr. 742/2020, 

emis de ministrul 

muncii și protecției 

sociale și de ministrul 

tineretului și 

sportului; 



 
 

 
 

urmare a efectelor produse 

de coronavirusul SARS-CoV-

2; 

posibilitatea negocierii și 

stabilirii de comun acord și a 

altor indemnizații 

compensatorii acordate de 

structura sportivă; 

 

• pe durata stării de urgență, 

pentru perioada suspendării 

temporare a contractului de 

activitate sportivă; 

 

 

• persoane fizice care obțin 

venituri exclusiv din 

drepturile de autor și 

drepturile conexe, care 

întrerup activitatea ca 

urmare a efectelor 

coronavirusului SARS-CoV-2; 

 

 

• beneficiază de o 

indemnizație lunară, 

suportată din bugetul de 

stat, de 75% din câștigul 

salarial mediu brut (adică 

4.071,25 de lei); 

 

• pe perioada stării de urgență; 

 

• pe baza unor acte ale 

căror modele au fost 

aprobate prin Ordinul 

MMPS nr. 743/2020, 

emis de ministrul 

muncii și protecției 

sociale și de ministrul 

culturii. 

 

 

Aceste indemnizații sunt supuse impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale și de 

asigurări sociale de sănătate, urmând ca obligațiile fiscale privind calculul, declararea și plata 

acestora să fie stabilite prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al 

ministrului finanțelor publice.  

 

3.2 Cum se poate accesa această măsură? Cum se efectuează plata? 

 

Pentru a accesa această măsură, beneficiarii, alții decât cei care au încheiate contracte de 

activitate sportivă, trebuie să depună o cerere însoțită de copia actului de identitate, copia 

după extrasul de cont și o declarație pe propria răspundere.  

 



 
 

 
 

În plus, persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile 

conexe, trebuie să anexeze și copie după un contract de drepturi de autor și drepturi conexe 

din ultimele 3 luni, anterior declanșării stării de urgență. 

 

În cazul beneficiarilor care au încheiate contracte de activitate sportivă, structurile sportive 

vor depune: 

 

• o cerere semnată și datată de reprezentantul legal;  

• o declarație pe propria răspundere; 

• lista cu participanții la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea. 

 

În aceste cazuri, cererile se formulează și se transmit, împreună cu documentația menționată 

mai sus, prin poșta electronică, la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv 

a municipiului București, până la data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din 

luna anterioară.  

 

Plata indemnizaților se face în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor, direct 

beneficiarilor, cu excepția indemnizației  acordate persoanelor care au încheiate contracte 

de activitate sportive, care va fi plătită structurilor sportive care vor efectua apoi plata către 

beneficiari.  

 

De precizat că modalitatea specifică de stabilire a indemnizațiilor pentru aceste categorii de 

persoane este aplicabilă în mod corespunzător și în cazul personalului încadrat prin altă 

modalitate prevăzută de lege decât angajarea prin contract individual de muncă. 

 

* Prezentul material cuprinde datele și informațiile actualizate până la data de 13.04.2020. 

Dată fiind situația excepțională, sunt adoptate constant noi măsuri și proceduri de aplicare, 

procesul fiind unul foarte dinamic. 

 

Această notă informativă prezintă cadrul legal general în materie de indemnizații acordate în 

contextul stării de urgență decretate, fără pretenții de exhaustivitate pe subiect. Ideile 

prezentate sunt strict informative și nu elimină necesitatea analizării prevederilor legale 

expuse și nici pe aceea a consultanței juridice oferite de un avocat, nefiind un substitut pentru 

acestea într-o speță concretă. 


