
MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE 

 

 
ORDIN 

nr. ………………../ …………………. 

pentru aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea 

indemnizației prevăzută de art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri 

de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de 

muncă 

 

 

 Având în vedere dispoziţiile : 

- art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate 

salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă; 

- art. 2 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 

- art. XV 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, aprobată prin Legea nr.59/2020, cu modificările şi completările 

ulterioare, ; 

- art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea 

Ordonanţei 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 şi pentru 

stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială,aprobată prin Legea nr.60/2020, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

 în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, 



 

    ministrul muncii şi protecţiei sociale emite următorul ordin: 

 

Art.  1 -   Se aprobă modelul cererii și al declaraţiei pe propria răspundere pentru profesioniștii definiți 

la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, 

care urmează să beneficieze de plata indemnizaţiei, prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul 

situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru 

stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, prevăzut în anexa nr. 1. 

 

Art.  2 -   (1) Se aprobă modelul cererii și al declaraţiei pe propria răspundere pentru  persoanele care 

au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi 

funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, care urmează să beneficieze de plata 

indemnizaţiei, prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020, prevăzut în 

anexa nr. 2. 

 (2) Solicitarea indemnizației și plata acesteia către persoană se realizează prin societatea 

cooperativă cu care persoanele au încheiate convenţii individuale de muncă. 

 

Art. 3 – Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art. 4 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

Ministrul muncii și protecției sociale 

Victoria Violeta Alexandru 

 

 

 

 

 

 

 

 


