A fost aprobata procedura pentru decontarea si plata
indemnizatiilor prevazute de OUG nr.132/2020, pentru
sprijinirea angajatilor si angajatorilor in contextul
pandemiei de COVID-19
01/09/2020

Guvernul a aprobat procedura de decontare si plata a indemnizatiilor destinate angajatilor si
angajatorilor si de stimulare a cresterii ocuparii fortei de munca în contextul situatiei
epidemiologice determinate de raspândirea coronavirusului SARS - CoV – 2.

Pentru acordarea indemnizatiei pentru timpul redus de munca al salariatilor, angajatorii trebuie
sa depuna cereri la agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca din raza în care îsi au
sediul social, în luna curenta pentru plata indemnizatiei din luna anterioara si dupa plata
impozitelor si contributiilor. Cererile vor fi însotite de o declaratie pe propria raspundere din care
sa rezulte îndeplinirea conditiilor de aplicare a reducerii timpului de munca si de decontare a
indemnizatiei, precum si de lista persoanelor pentru care se solicita decontarea.
Pentru acordarea indemnizatiei profesionistilor definiti de Codul civil, cererile se depun la
agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala în raza carora îsi au sediul social, în luna
curenta pentru plata indemnizatiei din luna anterioara. Fiecare cerere va fi însotita de copia
actului de identitate si de o declaratie pe propria raspundere.

Guvernul a stabilit ca ambele masuri sa se aplice pâna la data de 31 decembrie 2020.

Pentru sumele acordate beneficiarilor de lucrari care utilizeaza forta de munca ziliera, cererile

vor fi facute de beneficiarii de lucrari si depuse la agentiile teritoriale pentru plati si inspectie
sociala în raza carora îsi desfasoara activitatea sau îsi au sediul social, în luna curenta pentru
plata sumelor din luna anterioara. Pe lânga cerere va fi depusa si lista zilierilor beneficiari, care
va fi verificata de agentia pentru plati si inspectie sociala, cu sprijinul inspectoratului teritorial de
munca. Decontarea sumelor se va face numai pentru zilierii care se regasesc în Registrul
electronic de evidenta a zilierilor.
Pentru sumele acordate angajatorilor pentru angajatii cu contract individual de munca pe
perioada determinata de pâna la 3 luni, angajatorii depun cereri la agentiile teritoriale pentru
ocuparea fortei de munca în raza carora îsi au sediul social, în luna curenta pentru plata
indemnizatiei din luna anterioara si dupa plata impozitelor si contributiilor aferente. Cererile vor
fi însotite de o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte îndeplinirea conditiilor si de
lista persoanelor pentru care se solicita decontarea sumei, aceasta lista urmând sa fie verificata de
agentiile pentru ocuparea fortei de munca, prin consultarea Registrului general de evidenta a
salariatilor.

Aceste doua masuri prevazute de OUG nr.132/2020 se aplica pentru o perioada de 3 luni, la
alegerea beneficiarului de lucrari/angajatorului, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.
Executivul a stabilit ca pentru decontarea acestor indemnizatii documentele sa fie depuse în
format electronic, prin completarea modelelor de cereri si a formularelor electronice disponibile
pe platforma aici.gov.ro, sau în format letric. În cazul zilierilor, documentele pentru acordarea
sumelor vor fi depuse în format electronic.
Decontarea sumelor se va face în cel mult 10 zile de la data depunerii cererii si a documentelor
justificative, dupa plata impozitelor si contributiilor în cazul angajatorilor care apeleaza la
masura de reducere a timpului de munca si pentru lucrarile sezoniere.

Modelele documentelor urmeaza sa fie aprobate prin ordin al ministrului muncii si
protectiei sociale, în cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a Hotarârii de Guvern.
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