Măsurile adoptate în contextul COVID-19 de care pot beneficia
psihologii cu drept de liberă practică – ACTUALIZARE DIN 01.04.2020
OUG nr. 30/2020, modificată prin OUG nr. 32/2020

PSIHOLOGII ANGAJAȚI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ-INDEMNIZAȚIA DE ȘOMAJ
TEHNIC
Cine poate beneficia de indemnizația de șomaj tehnic
Salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor
epidemiei COVID – 19 pe perioada stării de urgență, respectiv psihologii cărora le-a fost suspendat temporar
contractul individual de muncă, din inițiativa angajatorului, în temeiul dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul
muncii

Cuantum
•

75% din salariul de bază (brut) dar nu mai mult de 4.072 lei (75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea
nr. 6/2020)

•

dacă salariul brut al psihologului este mai mare decât salariul mediu brut și dacă bugetul angajatorului destinat
plății cheltuielilor de personal permite acest lucru, indemnizația poate fi suplimentată de angajator până la
minimum 75% din salariul de bază al psihologului

Calculul, reținerea, declararea și plata impozitului pe venit și a contribuțiilor aferente se realizează de către angajator

Cât timp este plătită indemnizația de către stat
•

indemnizația de șomaj se acordă doar pe perioada stării de urgență, pe perioada suspendării temporare a
contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului

•

suspendarea temporară a contractului individual de muncă se dispune prin decizia unilaterală a angajatorului, în
temeiul dispozițiilor art. 52 alin. 1 lit. c) din Codul Muncii

Atenție! În situația în care psihologul are încheiate mai multe contracte individuale de muncă:
•

dacă cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada stării de urgență, psihologul nu beneficiază
de indemnizația pentru șomaj tehnic

• dacă toate contractele de muncă sunt suspendate, psihologul beneficiază de indemnizația aferentă contractului
individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase

Ce acte depune angajatorul
•

cerere semnată și datată de reprezentantul legal al angajatorului (a se vedea anexa 1)

•

lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație asumată de reprezentantul legal al angajatorului (a

se vedea anexa 2)
•

declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului (a se vedea anexa 3)

Modelul cererii reprezentantului legal al angajatorului, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care
urmează să beneficieze de indemnizație au fost aprobate prin Ordinul nr. 741/20020.

Transmiterea documentelor și efectuarea plății
•

documentele se trimit prin e-mail la AJOFM în raza căreia își are sediul social angajatorul

•

documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară, iar plata indemnizației se
face în cel mult 15 de zile de la depunerea documentelor, în conturile angajatorului

• angajatorul va vira indemnizația către psiholog în cel mult 3 zile lucrătoare de la data încasării acesteia

PSIHOLOGII CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN FORMELE DE EXERCITARE ALE PROFESIEI –
INDEMNIZAȚIA PREVĂZUTĂ DE OUG NR. 30/2020
Cine poate beneficia de indemnizație
Formele de exercitare ale profesiei de psiholog (cabinete individuale, cabinete asociate, societăți civile profesionale)
care întrerup activitatea pe perioada stării de urgență

Cuantum
•

4.072 lei - 75% din salariul mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020

•

se acordă lunar, doar pe perioada stării de urgență

•

este supusă impozitării și plății de către solicitant a contribuțiilor de asigurări sociale și de asigurări sociale de
sănătate

La acest moment (31.03.2020) nu a fost publicat ordinul care va stabili modalitatea de calcul, declarare și plată a
obligațiilor fiscale

Ce acte trebuie depuse
• cerere pentru acordarea indemnizației (a se vedea anexa 4)
• copia actului de identitate
• declarație pe propria răspundere (a se vedea anexa 5)
Modelul cererii pentru acordarea indemnizației și al declarației pe propria răspundere au fost aprobate prin Ordinul
nr. 740/2020.

Transmiterea documentelor și efectuarea plății
•

documentele se trimit prin e-mail la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului
București – ANPIS

•

aici găsiți lista cu adresele e-mail ale ANPIS –
http://www.mmanpis.ro/wp-content/uploads/2020/03/EMAIL-PLATI-COVID.pdf

•

documentele trebuie depuse până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară
(până pe 10 aprilie pentru indemnizația aferentă perioadei 16.03 – 31.03.2020 și până pe 10 mai pentru
indemnizația aferentă perioadei 01.04 – 16.04.2020)

•

plata indemnizației se face în cel mult 10 zile de la data depunerii documentelor, în contul bancar al solicitantului

ANEXA 1 – CERERE DE SOLICITARE A INDEMNIZAȚIEI DE ȘOMAJ TEHNIC

Angajator ..............................................................................
Adresă sediu social ..............................................................
CUI/CIF ................................................................................
Cont bancar nr. ....................................................................
Telefon ...............................................
E-mail ...................................................................................
Către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană ............................./Municipiului Bucureşti
Subsemnatul/(a), ..................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului
................................, cu sediul social în localitatea ............................, str. ..............................nr. ......., judeţul
............................/municipiul .........................., sectorul ...., vă solicit plata contravalorii indemnizaţiei prevăzute
la art. XI 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, cu modificările şi
completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020, pentru un număr de .........
persoane, în sumă totală de .................. lei brut, aferentă perioadei ....................
Anexez prezentei:
−

declaraţie pe propria răspundere privind reducerea sau întreruperea temporară a activităţii total
sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de
urgenţă decretate (a se vedea anexa 3 de mai jos);

−

lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie (a se vedea anexa nr. 2 de mai jos).

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ....................................................
Semnătura .............................................
Data .........................

ANEXA 2 - LISTA PERSOANELOR CARE URMEAZĂ SĂ BENEFICIEZE DE INDEMNIZAȚIE DE
ȘOMAJ TEHNIC ASUMATĂ DE REPREZENTANTUL LEGAL AL ANGAJATORULUI

LISTA persoanelor cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă, din iniţiativa angajatorului,
potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute
la art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările
ulterioare.

Nr.
crt.

Nivelul

Numele şi
prenumele
salariatului

CNP

de

Reşedinţa

educaţie

(urban/rural)

(ISCED)

Salariul de

Data

bază brut

suspendării

corespunzător

contractului

locului de

individual

muncă ocupat

de muncă1

Numărul de zile aferente
suspendării contractului

Indemnizaţia

individual de muncă în

solicitată2

perioada stării de urgenţă

1

2

....

TOTAL

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ....................................................
Semnătura ...............................................
Data ...........................

1

Conform Registrului general de evidenţă a salariaţilor.

2

75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut.

ANEXA 3 - DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE A REPREZENTANTULUI LEGAL AL
ANGAJATORULUI PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI DE ȘOMAJ TEHNIC

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/(a), .................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului
................................., CUI/CIF ............................ cu sediul social în localitatea ............................, str. ...............................
nr. ......., judeţul .........................../municipiul ........................., sectorul ...., cunoscând prevederile art. 326 din
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în
declaraţii, declar pe propria răspundere că, drept urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARSCoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de
urgenţă pe teritoriul României, activitatea a fost redusă sau a fost întreruptă temporar total sau parţial.

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................................................
Semnătura ............................................
Data .........................

ANEXA 4 – CERERE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI PENTRU PSIHOLOGII CARE ÎȘI
DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN FORMELE DE EXERCITARE ALE PROFESIEI - INDEMNIZAȚIA
PREVĂZUTĂ DE OUG NR. 30/2020

Către
AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ......................................../MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI

CERERE
Subsemnatul ......................................., în calitate de .........................................................................................
(Se vor înscrie calitatea solicitantului, conform prevederilor Codului civil, nr. şi data autorizaţiei de
funcţionare sau tip, nr. şi data documentului care atestă profesia sau a documentului/contractului în
baza căruia îşi desfăşoară activitatea.),
în cadrul ...................................................................... (denumirea completă), cu domiciliul/sediul în localitatea
.............................., str. ......................... nr. ........., judeţul .................../municipiul ................., sectorul ....., identificat
cu CI/BI seria ....... nr. .............., CNP ...................., telefon ................, e-mail ..................., vă solicit acordarea
indemnizaţiei pentru perioada .................... ca urmare a întreruperii activităţii, determinată de efectele
epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate prin Decretul nr.
195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, în contul al cărui titular sunt
........................................., deschis la ....................................... .

Ataşez:
(i)

copie după actul de identitate

(ii)

copie după extrasul de cont

(iii)

declaraţia pe propria răspundere (a se vedea anexa 5 de mai jos)

Data .......................
Numele şi prenumele (în clar) .........................................
Semnătura .................................

ANEXA 5 - DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI
PSIHOLOGII CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN FORMELE DE EXERCITARE ALE PROFESIEI INDEMNIZAȚIA PREVĂZUTĂ DE OUG NR. 30/2020

Către
AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ......................................../MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul ..............................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ..............................., str. .........................
nr. ......, judeţul ................../municipiul ..................., sectorul ....., identificat cu CI/BI seria ...... nr. .........., CNP
...................., telefon ................., e-mail ...................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire
la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, drept urmare a efectelor epidemiei de coronavirus
SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării
de urgenţă pe teritoriul României, activitatea desfăşurată a fost întreruptă începând cu data de
............................. .

Data .......................
Numele şi prenumele (în clar) .........................................
Semnătura .................................

