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Ordonanta urgenta 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 

 
ANEXA nr. 1: 

Angajator .............................................................................. 

Adresă sediu social .............................................................. 

CUI ....................................................................................... 

Cont bancar nr. ..................................................................... 

Telefon .................................................................................. 

E-mail ................................................................................... 

Către 

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană ......................../Municipiului Bucureşti 

Subsemnatul, ...................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al 
..........................., cu sediul social în localitatea ..........................., str. ........................ nr. ......., 
judeţul ............../municipiul .................., sectorul ...., vă solicit decontarea contravalorii 
indemnizaţiei pentru întreruperea temporară a activităţii pentru un număr de ................... 
persoane, în sumă totală de ....................... lei. 

Anexez următoarele documente: 

1.certificatul de situaţie de urgenţă eliberat de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului 
de Afaceri; 
 
 



2.lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie. 
Data ...................... 

Numele şi prenumele 

Administrator/Reprezentant legal 

Data 

 

ANEXA nr. 2: 
Angajator .............................................................................. 

Adresă sediu social .............................................................. 

CUI ....................................................................................... 

Cont bancar nr. ..................................................................... 

Telefon .................................................................................. 

E-mail ................................................................................... 

Către 

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană ......................../Municipiului Bucureşti 

Subsemnatul, ...................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al 
..........................., cu sediul social în localitatea ..........................., str. ........................ nr. ......., 
judeţul ............../municipiul .................., sectorul ...., vă solicit decontarea contravalorii 
indemnizaţiei pentru întreruperea temporară a activităţii pentru un număr de ................... 
persoane, în sumă totală de .......................... lei. 

Anexez următoarele documente: 

1.declaraţie pe propria răspundere depusă de solicitant din care să reiasă că acesta 
înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii, cu un procent de 
minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, şi că nu are 
capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii; 
 

2.lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie. 
Data .................... 

Numele şi prenumele 

Administrator/Reprezentant legal 



Data 

 

ANEXA nr. 3:LISTA PERSOANELOR care urmează să beneficieze de indemnizaţia 
acordată pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din 
iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul 

muncii, cu modificările şi completările ulterioare 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele CNP Gen Vârstă 

Nivel de 
educaţie 
(ISCED) 

Reşedinţa 
(urban/rural) 

Judeţ 

Salariul de 
bază brut 
corespunzător 
locului de 
muncă ocupat 

Cuantumul 
indemnizaţiei 

1                   

2                   

....                   

Numele şi prenumele 

Administrator/Reprezentant legal 

Data 
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