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MODIFICĂRI OUG 30/18 martie 2020 și OUG 32/30 martie 2020 
*Document elaborat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile la data de 1 aprilie 2020 

 

MODIFICĂRI OUG 30/2020 
Aspectul 
reglementat 

Referința în textul 
OUG 30/2020 

Descriere 

Acordarea 
indemnizatiei - 
conditii, plata, alte 
implicatii 

Alin. 1 art. XI Angajatorii, inclusiv organizatiile neguvernamentale, care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca 
urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2 pot avea initiativa suspendarii contractelor de munca, pe 
perioada starii de urgenta. Contractele de muncă pot fi suspendate conform art. 52 alin. 1 lit. c din Codul Muncii, iar 
suspendarea se declară în Revisal anterior datei de intrare în suspendare. Încetarea suspendării se va declara în 
Revisal anterior datei de momentului reluării contractului de muncă (HG 905/2017).   
Salariaților care au contractul suspendat și nu mai desfășoară activitate li se acorda o indemnizație lunară în cuantum 
de 75% din salariul de bază.  
Exclusiv pentru perioada stării de urgență, indemnizația se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj și este  
plafonată la 75% din câștigul salarial mediu brut (adică la suma de 4072 lei reprezentand 5429 lei salariul mediu brut 
pe economie x 75%). 

Impozitul si 
contributiile 
aferente 
indemnizatiei 

Alin.4 si alin.5 art. 
XI 

Indemnizația este supusă impozitului pe venit (10%), si contributiilor sociale - CAS (25%) si CASS (10%); NU se 
datoreaza contribuția asigurătorie pentru muncă (CAM).  
Obligațiile de calcul, reţinere şi plată a impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei 
de asigurări sociale de sănătate sunt în sarcina angajatorului. Acestea sunt incluse în suma incasată din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj. 

Angajatul cu mai 
multe contracte de 
muncă 

Alin.9 si alin.10 
art. XI 

În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puţin un contract 
cu normă întreagă ramane activ pe perioada instituirii stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia 
prevăzută la alin. (1). 
În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca 
urmare a instituirii stării de urgenţă, acesta beneficiază de indemnizaţia aferentă contractului individual de muncă cu 
drepturile salariale cele mai avantajoase. 

Diferența de plată 
atunci când slariul 
de bază este mai 
mare decât câștigul 
salarial mediu brut 

Alin. 11 art.XI În situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia prevăzută la 
alin. (1) poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de 
bază corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Ce documente 
trebuie sa contina 
dosarul pentru 
recuperarea 
sumelor aferente 
indemnizatiilor 

Alin.1, alin. 11,  si 
alin. 2 art XII 

Dosarul necesar pentru accesarea sumelor aferente indemnizatiilor va contine: 
o O cerere semnată şi datată de reprezentantul legal al oganizatiei; 
o O declaraţie pe propria răspundere;  
o Lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al 

angajatorului. 
Modelele acestor documente sunt prevazute in Ordinul Ministrului Muncii nr. 741 din 31 martie 2020. 
Angajatorii îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în aceste documente. 
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Dosarul se transmite electronic, catre adresele de email ale agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social angajatorii.  

Contul în care face 
plata AJOFM 

Alin.12 art.XII Plata indemnizaţiei se va face către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale. 

Termene de plată Art. XIII Dosarul se depune în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară. 
Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor  se face în cel mult 15 zile de la depunerea 
documentelor. 
Indemnizaţia va fi platita salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a 
sumelor solicitate. 

 

MODIFICĂRI OUG 32/2020 
Aspectul 
reglementat 

Referința în textul 
OUG 32/2020 

Descriere 

Programe de 
formare 
profesionala online 

Art. IX 
 

A fost flexibilizată formarea profesională, în sensul în care, pe perioada stării de urgenţă, pregătirea teoretică a 
programelor de formare profesională în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională 
a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia programelor de nivel de calificare 1, se 
poate desfăşura şi în sistem online. Totuși, furnizorul trebuie sa transmit o notificare comisiei de autorizare, însoţită 
de dovada accesului la internet şi a deţinerii de mijloace electronice, pentru fiecare cursant în parte. 

Modalități de 
verificare și control 
pentru utilizarea 
subvențiilor 
acordate pentru 
servicii de asistență 
socială 

Art. XIV 
 

Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, se suspendă verificarea acordării serviciilor de 
asistenţă socială, precum şi verificarea utilizării subvenţiilor primite de asociaţii şi fundaţii care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă social. Totuși, la sfârşitul stării de urgenţă, agenţiile judeţene pentru plăţi şi 
inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau, după caz, autorităţile administraţiei publice locale vor realiza 
verificarea în teren, inclusiv pentru această perioadă. 
Pentru perioada aferentă suspendării, subvenţia se va acorda lunar în baza documentelor prevăzute de lege, precum 
şi a unei declaraţii pe propria răspundere, din care să rezulte asumarea acordării serviciilor de asistenţă socială 
potrivit fişelor tehnice ale unităţilor de asistenţă socială şi utilizării subvenţiei în exclusivitate pentru serviciile de 
asistenţă socială acordate categoriilor de persoane asistate pentru care subvenţia a fost aprobată. 

Continuarea 
activității centrelor 
de servicii sociale 

Art. XVI 
 

În situaţia centrelor de servicii sociale care au convenţii de acordare a subvenţiei în condiţiile Legii nr. 34/1998 care 
şi-au închis activitatea ca urmare a măsurilor de combatere a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pot beneficia în 
continuare de subvenţia acordată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, dacă 
realizează activităţi de sprijin pentru autorităţile administraţiei publice locale în implementarea măsurilor prevăzute 
la art. 29 alin. (2) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, 
precum şi a măsurilor de informare şi consiliere acordate acestor persoane. 
Subvenţia se utilizează pentru plata salariilor personalului centrelor de servicii sociale. 
Pentru punerea în aplicare a acestei posibilități, asociaţiile/fundaţiile/cultele care administrează centrele de servicii 
sociale pot încheia acte adiţionale la convenţii pentru acordarea serviciilor de asistenţă socială pe baza convenţiilor 
de parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale. 

 


