
Șomajul tehnic în 
contextul COVID-19

Ordonanța de urgență nr. 30/2020



Indemnizația de șomaj 
tehnic 

75% din salariul de bază corespunzător 

locului de muncă ocupat, dar nu mai 

mult de 4.071 lei

calculul, reținerea, declararea și plata 

impozitului pe venit și a contribuțiilor 

aferente se realizează de către angajator 

din indemnizațiile încasate



Cât timp este plătită 
indemnizația de către stat

pe perioada stării de urgență, pe durata 

suspendării temporare a contractului 

individual de muncă din inițiativa 

angajatorului, ca urmare a efectelor 

produse de COVID-19

suspendarea temporară a CIM se 

dispune prin decizia unilaterală a 

angajatorului – art. 52 alin. 1 lit. c) din 

Codul Muncii



Cine poate beneficia 
categoria I

salariații angajatorilor care și-au 

întrerupt activitatea total sau parțial în 

baza deciziilor emise de autoritățile 

publice competente pe perioada stării 

de urgență și dețin certificatul de situații 

de urgență emis de MEEMA 

nu a fost publicată încă metodologia MEEMA de eliberare a 

certificatului de situații de urgență



Ce acte depune angajatorul 
din categoria I

cerere semnată și datată de 

reprezentantul legal al angajatorului –

model anexa 1 din OUG 30/2020

lista persoanelor care urmează să 

beneficieze de indemnizație –

model anexa 3 din OUG 30/2020

certificatul de situații de urgență emis 

de MEEMA



Cine poate beneficia 
categoria II

cel mult 75% dintre salariații angajatorilor 

care și-au redus activitatea ca urmare a 

efectelor COVID-19, angajatori ale căror 

încasări au scăzut cu cel puțin 25% față 

de media încasărilor din perioada  ian –

feb 2020 și care nu au capacitatea 

financiară pentru a-și plăti toți salariații



Ce acte depune angajatorul 
din categoria II

cerere semnată și datată de 

reprezentantul legal al angajatorului –

model anexa 2 din OUG 30/2020

lista persoanelor care urmează să 

beneficieze de indemnizație –

model anexa 3 din OUG 30/2020

declarație pe propria răspundere a 

reprezentantului legal al angajatorului



Conținutul declarației pe 
proprie răspundere

angajatorul va declara că 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, şi

că nu are capacitate financiară pentru a 

plăti toți salariații 

nu a fost publicat încă ordinul care stabilește modelul 

declarației pe propria răspundere



Unde și cum se trimit 
documentele

documentele se trimit prin e-mail la 

ANOFM în raza căreia își are sediul social 

angajatorul



Când se depun documentele 
și când se face plata 
indemnizației

documentele se depun în luna curentă 

pentru plata indemnizației din luna 

anterioară, iar plata indemnizației se face 

în cel mult 30 de zile de la depunerea 

documentelor


