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Modele de documente relevante pentru beneficiarii indemnizatiei de somaj tehnic pe 

perioada starii de urgenta 

 

 

 In Monitorul Oficial nr. 269 din data de 31.03.2020, s-au publicat patru Ordine pentru 

aprobarea modelului documentelor ce vor fi utilizate de catre persoanele fizice/ 

persoanele juridice a caror activitate a fost afectata de pandemia de COVID-19 si care 

beneficiaza de indemnizatia de somaj tehnic, astfel cum a fost prevazut in Ordonanta 

de urgenta nr. 32/2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 

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

 

 In acest sens, ne referim la urmatoarele: 

  

 Modelul privind Cererea de somaj tehnic si Declaratia pe proprie raspundere de incetare a 

activitatii ca urmare a efectelor cauzate de pandemia de coronavirus COVID-19, ce vor putea fi 

depuse la Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), de catre persoanele 

fizice autorizate, intreprinderi individuale, alti profesionisti, beneficiari ai indemnizatiei de 

somaj tehnic, pe perioada starii de urgenta, aprobate prin Ordinul nr. 740/2020 privind 

aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 30/2020. 

 

 Modelul privind Cererea pentru subventiile privind indemnizatia de somaj tehnic, Declaratia 

pe proprie raspundere a angajatorului si Lista cu angajatii trimiti in somaj tehnic depuse 

de catre angajatori in numele angajatilor ale caror contracte individuale de munca au fost 

suspendate pe perioada starii de urgenta la Agentiile Judetene de Ocupare a Fortei de Munca 

(AJOFM) si aprobate prin ordinul 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevazute 

la art. XII alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020. 

 

 Modelul privind Cererea, Declaratia pe proprie raspundere din partea clubului si Lista cu 

sportivii beneficiari ai indemnizatiei de somaj tehnic pe perioada starii de urgenta, depuse 

de catre cluburile sportive care si-au suspendat/ incheiat activitatea urmare a deciziilor 

autoritatilor competente, la ANPIS si aprobate prin Ordinul 742/2020 privind aprobarea 

modelului documentelor prevazute la art. XV alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

30/2020. 

 

 Modelul privind Cererea, Declaratia pe proprie raspundere depuse de catre persoanele 

fizice care obtin venituri exclusiv din drepturile de autor si drepturile conexe care intrerup 

activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada starii de urgenta, la 

ANPIS si care sunt aprobate prin Ordin nr. 2802/2020 privind aprobarea modelului 

documentelor prevazute la art. XV alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020. 
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 De retinut ca la aceasta cerere, se solicita, pe langa declaratia pe proprie raspundere si copie 

dupa cartea de identitate si o copie dupa un contract de drepturi de autor din ultimele 3 luni, 

anterior declararii starii de urgenta. 

 

* * * 

 

 Alte acte normative publicate in data de 31 martie 2020: 

 

 Ordin nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declaratiei pe propria raspundere prevazute la 

art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 

19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia 

inchiderii temporare a unitatilor de invatamant publicat in Monitorul Oficial nr. 265 din data de 

31.03.2020. 

 

 Ordin nr. 1793/2020 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la tigarete publicat in Monitorul 

Oficial nr. 265 din data de 31.03.2020 – nivelul accizei specifice la tigarete in perioada 1 aprilie 

2020 – 31 martie 2021 este de 406,521 lei/1.000 tigarete. 

 

 Ordin nr. 342/2020 privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a 

cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, aprobata prin Ordinul presedintelui 

Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 85/2002 publicat in Monitorul Oficial nr. 

266 din data de 31.03.2020. 

 

 Ordin nr. 538/2020 pentru completarea unor ordine ale ministrului sanatatii care cuprind 

reglementari privind activitatile de sponsorizare in domeniul medicamentului de uz uman, al 

dispozitivelor medicale si al materialelor sanitare publicat in Monitorul Oficial nr. 267 din data 

de 31.03.2020. 

 

 Ordonanta de urgenta nr. 34/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta publicata in 

Monitorul Oficial nr. 268 din data de 31.03.2020. 

 

 Ordonanta de urgenta nr. 36/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, 

precum si pentru adoptarea unor masuri pe timpul starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 

195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romanie publicata in Monitorul Oficial 

nr. 268 din data de 31.03.2020. 

 

 

* * * 

Pentru detalii puteti contacta orice membru al echipei Taxhouse sau ne puteti transmite  

un mesaj pe adresa de e-mail office@taxhouse.ro. 
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