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BULETIN INFORMATIV  

 

din data de 3 aprilie 2020  

privind evoluții legislative în contextul pandemiei de COVID-19 

 

 

I. Au fost publicate în Monitorul Oficial cele patru ordine ale ministrului muncii și protecției 

sociale privind aprobarea modelelor documentelor care trebuie completate pentru a beneficia 

de indemnizațiile prevăzute în O.U.G nr. 30/2020
1
, așa cum aceasta a fost modificată prin 

O.U.G. nr. 32/2020
2
, după cum urmează: 

 

1. Ordinul nr. 740/2020 aprobă modelul cererii și al declarației pe propria răspundere 

care urmează a fi completate de alți profesioniști și de persoanele care au încheiat 

convenții individuale de muncă
3
. 

 

2. Ordinul nr. 741/2020 aprobă modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al 

listei persoanelor beneficiare a indemnizației, documente care urmează a fi completate 

de angajatori
4
. 

 

3. Ordinul nr. 742/2020 aprobă modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al 

listei participanților la activitatea sportivă suspendată, documente care urmează a fi 

completate de structura sportivă
5
. 

 

4. Ordinul nr. 743/2020 aprobă modelul cererii și al declarației pe propria răspundere 

care urmează a fi completate de persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din 

drepturile de autor și drepturile conexe
6
. 

 

II. La data de 2 aprilie 2020 a fost publicat și a intrat în vigoare Ordinul nr. 822/2020 pentru 

modificarea Ordinului nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de 

urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei 

SARS-CoV-2. Ordinul nr. 791/2020 a fost modificat sub următoarele aspecte: 

                                                 
1 O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor 

măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2. 
2 O.U.G. nr. 32/2020 privind modificarea și completarea O.U.G nr. 30/2020 și pentru stabilirea unor măsuri 

suplimentare de protecție socială. 
3 Conform art. XV (1) al O.U.G. nr. 30/2020. 
4 Conform art. XII (1) al O.U.G. nr. 30/2020. 
5 Conform art. XV (2) al O.U.G. nr. 30/2020. 
6 Conform art. XV (4) al O.U.G. nr. 30/2020. 
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1. Condițiile de acordare a certificatului de TIP 1 (ALBASTRU) 

Certificatul de situație de urgență de TIP 1 (ALBASTRU) trebuie solicitat în baza 

declarației pe propria răspundere, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a 

activității, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente, 

potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate. Conform prevederii anterioare, 

întreruperea totală sau parțială a activității trebuia să fie ca urmare a deciziilor emise de 

autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate. 

 

2. Condițiile de acordare a certificatului de TIP 2 (GALBEN) 

Certificatul de situație de urgență de TIP 2 (GALBEN) trebuie solicitat în baza 

declarației pe propria răspundere din care rezultă înregistrarea unei diminuări a 

veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare 

la media lunilor ianuarie și februarie 2020. Conform prevederii anterioare, operatorul 

trebuia să fi înregistrat o diminuare a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de 

minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020. 

 

3. Anexele conținând modelele celor două tipuri de certificate și modelul declarației pe 

propria răspundere au fost modificate, astfel încât să cuprindă modificările menționate 

mai sus. 

 

4. Platforma online de depunere a solicitării de acordare a acestor certificate urmează a fi 

configurată în termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a acestui ordin de 

modificare. 

 

* 

 

* * 

 

Nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de informații suplimentare.  

 

Acest document este redactat de Societatea de avocați Markó & Udrea în scop informativ și 

nu va fi interpretat ca oferind consultanță juridică. Societatea de avocați Markó & Udrea nu 

răspunde pentru niciun prejudiciu direct, indirect sau de alt fel decurgând din utilizarea 

informațiilor conținute în prezentul document.  


