
 
 

 
 

Legal Fresh – Up to Date  

 

NOI MODIFICĂRI PRIVIND UNELE INDEMNIZAȚII ACORDATE  

ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID – 19 

 

Printr-o serie de ordonanțe de urgență, Guvernul a creat cadrul legislativ pentru acordarea 

indemnizației de șomaj tehnic, dar și a unor indemnizații pentru diverse alte categorii de 

beneficiari, cu scopul de a sprijini persoanele aflate în dificultate financiară în această 

perioadă, precum și mediul de afaceri. Referitor la aceste indemnizații, Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-

2 introduce o serie de modificări. Aceasta a intrat în vigoare la data de 21 aprilie 2020.  

 

Informații suplimentare cu privire la indemnizația de șomaj tehnic, precum și indemnizațiile 

acordate altor beneficiari indicați de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.  30/2020, pot fi 

aflate consultând un material anterior, disponibil aici.  

 

1. Legislație relevantă  

 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2 (denumită în continuare OUG 53/2020); 

• 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 Fiscal (Legea nr. 227/2015); 

• Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației (denumită în 

continuare Legea 1/2005); 
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• Legea nr. 6/2020 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (denumită în 

continuare Legea 6/2020); 

• Legea societăților nr. 31/1990 (denumită în continuare Legea 31/1990);  

• Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 

exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea 

și sancționarea corupției (denumită în continuare Legea 161/2003); 

• Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării 

forței de munca (denumită în continuare Legea 76/2020); 

• Ordinul nr. 848/2020 al Ministrului Muncii și Protecției Sociale privind aprobarea 

modelului documentelor prevăzute la art. XV 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, în 

cazul persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 

1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (denumit în continuare Ordinul 

848/2020); 

• Ordinul nr. 849/2020 al Ministrului Muncii și Protecției Sociale pentru aprobarea 

modelului de declaraţie pe propria răspundere prevăzută la art. XV alin. (11) 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 (denumit în continuare Ordinul 849/2020). 

 

2. Acordarea unor indemnizații și altor beneficiari, respectiv avocaților 

 

Cu privire la situația avocaților, au existat mai multe controverse legate de un potențial drept 

al acestora de a primi indemnizații, prin includerea lor în categoria „altor profesioniști”, 

prevăzută în OUG 30/2020.  

 

În acest sens, OUG 53/2020 aduce clarificări, stabilind în mod expres faptul că avocații 

beneficiază de aceeași indemnizație precum cea acordată altor profesioniști pe perioada 

stării de urgență, respectiv de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut 

(adică de o indemnizație în cuantum brut de 4.071,25 de lei). 

 



 
 

 
 

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. 

 

2.1 Condițiile pentru a putea beneficia de această măsură 

 

Beneficiază de această măsură avocaţii care îndeplinesc următoarele condiții cumulative: 

 

• activitatea lor este redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe 

perioada stării de urgenţă; 

• în luna pentru care solicită indemnizaţia, aceștia au realizat încasări diminuate cu 

minimum 25% față de media lunară pe anul 2019. Pe lângă aceasta, chiar dacă sunt 

diminuate, este necesar ca încasările respective să nu depășească câștigul salarial 

mediu brut prevăzut de Legea 6/2020, respectiv 5.429 de lei. 

 

2.2 Aspecte procedurale. Aspecte fiscale 

 

Modalitatea de acordare a indemnizației este similară celei reglementate de OUG 30/2020 

pentru alți profesioniști. Astfel, avocații trebuie să depună următoarele documente:  

 

• cerere;  

• copie a actului de identitate;  

• copie după extrasul de cont;  

• adeverință emisă de barou care să ateste faptul că solicitantul se află în exercițiul 

profesiei de avocat; 

• declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea condițiilor de acordare a 

indemnizației.  

 

Documentele, respectiv cererea și declarația pe proprie răspundere, vor fi întocmite conform 

modelelor aprobate prin Ordinul 849/2020.  

 

Documentația se transmite prin e-mail, la agenția pentru plăți și inspecție socială 

județeană, respectiv a municipiului București, în a cărei rază se află domiciliul fiscal al 

solicitantului.  

 



 
 

 
 

Termenul de depunere este până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației 

din luna anterioară. Prin excepție, termenul pentru depunerea documentelor în vederea 

solicitării indemnizaţiei aferente lunii martie 2020 este de 10 zile lucrătoare de la data 

intrării în vigoare a OUG 53/2020, respectiv de la data de 21 aprilie 2020. 

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

beneficiarilor.  

 

Această indemnizație este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale și de 

asigurări sociale de sănătate, analog celorlalte indemnizații reglementate.  

 

3. Clarificări privind beneficiarii indemnizațiilor 

 

În ceea ce privește categoria altor profesioniști cărora OUG 30/2020 le conferă dreptul la 

acordarea unei indemnizații, noua reglementare stabilește faptul că prevederile referitoare 

la indemnizația respectivă nu se aplică societăților reglementate de Legea 31/1990 și nici 

grupurilor de interes economic reglementate de Legea 161/2003.  

 

Menționăm faptul că, potrivit Legii 161/2003, grupul de interes economic reprezintă o 

asociere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituită pe o perioadă 

determinată, în scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a membrilor săi, precum 

şi al îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective, având personalitate juridică.  

 

Totodată, în ceea ce privește persoanele care beneficiază de un drept de pensie, precum și 

persoanele încadrate în grad de handicap, se arată faptul că acestea pot beneficia de 

indemnizația de șomaj tehnic sau, după caz, de oricare din celelalte indemnizații specifice 

reglementate prin OUG 30/2020, cu modificările și completările ulterioare. 

 

4. Aspecte fiscale privind acordarea indemnizațiilor 

 

4.1 Aspecte generale privind obligațiile fiscale aferente indemnizațiilor  

 

În ceea ce privește indemnizațiile specifice reglementate prin OUG 30/2020, cu modificările 

și completările ulterioare, noul act normativ stabilește, în plus față de cadrul legal anterior, 

faptul că nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă, fiind datorate, așadar, 

doar impozitul pe venit, CAS și CASS.  



 
 

 
 

De asemenea, noul act normativ stabilește și modul de calcul, declarare și plată a acestor 

obligații fiscale, spre deosebire de reglementarea anterioară, care stabilea faptul că aceste 

aspecte urmau a fi reglementate prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și 

al ministrului finanțelor publice.  

 

4.2 Calculul, declararea și plata indemnizațiilor acordate altor profesioniști (inclusiv 

avocaților) și persoanelor fizice care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor  

 

În cazul acestor categorii, calculul obligațiilor fiscale se realizează de către beneficiarii acestor 

indemnizații, prin aplicarea cotelor reglementate de Codul Fiscal, urmând regulile de drept 

comun în materie (impozit pe venit de 10%, aplicat la baza de calcul determinată ca diferenţă 

între indemnizația brută şi contribuţiile sociale obligatorii, și CAS și CASS, de 25%, respectiv 

10%, aplicate la indemnizația brută).  

 

Aceste obligații fiscale se declară prin Declarația unică și se plătesc de către persoanele fizice 

beneficiare, respectând termenul reglementat de Codul Fiscal, respectiv 15 martie inclusiv a 

anului următor celui de realizare a veniturilor. 

 

4.3 Calculul, declararea și plata indemnizațiilor acordate persoanelor care au încheiate 

convenții individuale de muncă în baza Legii 1/2005 și participanților la activitatea sportivă 

 

În cazul acestor categorii, OUG 53/2020 stabilește faptul că structurile sportive, respectiv 

cooperațiile, care au încheiat cu beneficiarii contracte de activitate sportivă, respectiv 

convenții individuale de muncă, au obligația de a calcula, reține și plăti obligațiile fiscale din 

indemnizația brută încasată de la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv 

a municipiului Bucureşti.  

 

În acest sens, sunt aplicabile dispozițiile legale din materia indemnizației de șomaj tehnic. 

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

celei în care se face plata indemnizației de la bugetul de stat.  

 

5. Noutăți privind acordarea indemnizațiilor persoanelor care au încheiate convenții 

individuale de muncă în baza Legii 1/2005  

 



 
 

 
 

Pentru categoria persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii 

1/2005, OUG 53/2020 a completat cadrul legal, stabilind că, pentru acordarea  indemnizației 

către această categorie de beneficiari, cooperația care a încheiat convenții individuale de 

muncă cu beneficiarii trebuie să depună următoarele documente:  

 

• o cerere semnată și datată de reprezentantul legal; 

• o declarație pe propria răspundere (prin care să ateste că activitatea a fost întreruptă 

ca urmare a instituirii stării de urgenţă şi că datele din lista prezentată sunt corecte, 

iar convenţiile individuale de muncă suspendate au fost încheiate anterior instituirii 

stării de urgenţă);  

• lista cu persoanele care urmează să beneficieze de aceste indemnizații. 

 

Aceste documente vor fi întocmite conform modelelor aprobate prin Ordinul 848/2020. 

 

Documentația se transmite prin e-mail, la agențiile pentru plăți și inspecție socială 

județene, respectiv a municipiului București, în raza cărora cooperațiile își au sediul social, 

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

 

Prin excepție, pentru a se beneficia de indemnizația aferentă lunii martie 2020, termenul 

pentru depunerea documentelor necesare este de 10 zile lucrătoare de la data intrării în 

vigoare a OUG 53/2020, respectiv de la data de 21 aprilie 2020. 

 

Plata indemnizaţiei se face în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor, către 

cooperație, care va face plata către beneficiarii persoane fizice în termen de 3 zile lucrătoare 

de la primirea sumelor.  

 

6. Prelungirea termenului pentru depunerea documentelor pentru acordarea 

indemnizațiilor, în beneficiul anumitor categorii de persoane  

 

Prin OUG 53/2020, termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării 

indemnizației aferente lunii martie 2020 s-a prelungit cu 5 zile lucrătoare de la data intrării 

în vigoare a acestei ordonanțe de urgență, respectiv de la data de 21 aprilie 2020.  

 

Textul legal precizează faptul că această prelungire operează pentru beneficiarii din 

categoria altor profesioniști.  



 
 

 
 

7. Dispoziții referitoare la executarea silită a indemnizațiilor sau a altor drepturi plătite de 

casele de pensii 

 

Conform OUG 53/2020, sumele de bani reprezentând indemnizațiile de șomaj tehnic, 

precum și indemnizațiile similare acordate altor categorii de persoane în condițiile OUG 

30/2020, nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de 

bugetul din care se suportă. Această măsură de suspendare încetează la 60 de zile de la data 

încetării stării de urgență.  

 

Mai mult, conform OUG 32/2020 și a modificărilor instituite prin OUG 53/2020, măsurile de 

executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale, financiare și comerciale, care se 

aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii, se 

suspendă sau nu încep, pe perioada stării de urgență. Aceste măsuri de suspendare se aplică 

de aceste instituții prin efectul legii, fără alte formalități din partea beneficiarilor și încetează 

la 60 de zile de la data încetării stării de urgență. 

 

8. Prelungirea perioadei de acordare a indemnizației de șomaj  

 

Pentru persoanele cărora Legea 76/2002 le recunoaște dreptul de a beneficia de indemnizația 

de șomaj, perioada de acordare a indemnizației de șomaj, stabilită în condițiile legii se 

prelungește până la încetarea stării de urgență decretate. Pentru a înlătura orice dubiu, 

precizăm faptul că aceste dispoziții sunt aplicabile indemnizației de șomaj acordate în 

condițiile Legii 76/2020, iar nu indemnizației de șomaj tehnic.  

 

* Prezentul material cuprinde datele și informațiile actualizate până la data de 25.04.2020. 

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. 


