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DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE conform art. I alin. (2) lit. a) din  Hotărârea Guvernului nr.  719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților şi angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
în calitate de reprezentant legal 
  cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr.286/2009  -  Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că:        1. Reducerea timpului de muncă cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă a fost stabilită prin decizia angajatorului pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare consecutive, cu informarea şi consultarea sindicatului, a reprezentanţilor salariaţilor sau a salariaţilor, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului.     2. Angajatorul și-a îndeplinit obligația de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună.     3. Angajatorul a comunicat fiecăruia dintre salariații pentru care se solicită decontarea indemnizației prevăzute de art.1 alin.(4) din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/ 2020 decizia de reducere a timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente cu cel puțin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii și a transmis aceste decizii în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară producerii acesteia.     4. Măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității.     5.Reducerea activității este justificată de:
     6. angajatorul nu se află în faliment, dizolvare, lichidare sau nu are activităţile suspendate, potrivit legii;
    7. angajatorul nu este înregistrat în jurisdicţii necooperante în scopuri fiscale.
 
*) Se va bifa de către organizațiile neguvernamentale, precum și de către angajatorii din categoria reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.182/2016.
**) Se va bifa de către celelalte entități care au potrivit legii calitatea de angajatori.
(fisierele pot fi atasate dupa validarea formularului )
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