
Informaţii privind măsurile de
protecţie socială care ar putea fi

aplicate formelor de exercitare în
regim independent a profesiei de

fizioterapeut şi salariaţilor acestora 
2 6 . 0 3 . 2 0 2 0

Cadru de reglementare:
 Art. XI-XV din Ordonanţa de urgenţă nr. 30/18.03.2020 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
 
 
 Notă*

Informaţiile pe care vi le punem la dispoziţie mai jos sunt orientative, nefiind în mod obligatoriu
complete şi actualizate, au doar caracter general şi nu vizează situaţia particulară a fiecăruia dintre dvs.,
nu constituie consultanţă profesională de specialitate (pentru situaţia dvs. particulară va recomandăm
să consultaţi persoană cu calificări corespunzătoare). Totodată, vă recomandăm sa luaţi în calcul că
măsurile de protecţie socială reglementate de actele normative enumerate mai jos pot fi  modificate/
completate oricând cu prevederi specifice unui anumit domeniu/sector de activitate sau unei anumite
categorii de salariaţi. 
Informaţii suplimentare, oficiale, puteţi obţine de la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
(ANOFM), care a organizat un call-center intern şi a stabilit un număr unic de apel la care cetăţenii pot
suna: 021/4444000 sau la Serviciul central de asistenţă telefonică a contribuabililor din cadrul ANAF:
031 403 91 60.

I. Şomajul tehnic – ca măsură de protecţie socială prevăzută la 
art. XI-XIV din O.U.G. 30/2020

societăţile comerciale constituite în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
alte entităţi cu sau fără personalitate juridică furnizoare de servicii de fizioterapie;

minim 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătit din fondul de salarii,
maxim 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat
pe anul 2020 nr. 6/2020**,potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii generale:
Şomajul tehnic presupune suspendarea contractului individual de muncă al angajaţilor tuturor
formelor de exercitare independentă a profesiei de fizioterpeut, din iniţiativa angajatorului, în cazul
întreruperii temporare a activităţii acestuia.     
 
Formele de exercitare independentă a profesiei de fizioterpeut care ar putea aplica măsura de
protecţie socială a şomajului tehnic (NUMAI dacă sunt întrunite şi condiţiile speciale prezentate mai
jos) trebuie să aibă calitatea de angajatori, acestea putând fi:  

 
Valoarea indemnizaţiei de care pot beneficia salariaţii şi care va fi suportată din bugetul asigurărilor
pentru şomaj va fi cuprinsă între:
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Notă** Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2020 este de 5.429 lei (art. 15 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr.
6/2020). Astfel, salariatul poate primi 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 4.072 de lei brut. 
 
Perioada pe parcursul căreia se poate beneficia de măsură: DOAR pe perioada stării de urgenţă
instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, în care
a intervenit suspendarea temporară a contractului individual de muncă, din iniţiativa
angajatorului.
 
De aceasta indemnizatie urmează să beneficieze salariaţii angajatorilor care îndeplinesc una din
următoarele condiţii:
a) Angajatorul întrerupe activitatea total sau parţial, în baza deciziilor emise de autorităţile
publice competente  potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate.
 
ATENŢIE!!! Până la data prezentului material informativ, fizioterapeuţii care activează în forme
independente de exercitare a profesiei NU AU FOST INCLUŞI ÎN ACEASTA CATEGORIE, însă avand in
vedere situaţia epidemiologică actuală, includerea şi a acestora printre categoriile menţionate mai sus
poate fi dispusă oricând ce către autorităţile competente, motiv pentru care vă prezentăm spre ştiinţă
şi această variantă.
 
Sunt vizaţi deocamdată  doar angajatorii cu activitatea închisă direct de autorităţi până la data
prezentului material informativ, respectiv cei care activează în domeniul transport, turism, horeca -
hotel/ restaurant/ cafenea, organizări de eveniment, publicitate, învăţământ privat şi activităţi adiacente,
industria confecţiilor, încălţămintei şi pielăriei, servicii destinate populaţiei; cabinete stomatologice.
 
Angajatorii din această categorie trebuie să deţină Certificatul de situaţii de urgenţă
albastru emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (M.E.E.M.A.), prevăzut la art. 12
din Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020. M.E.E.M.A. eliberează certificatul de situaţii de
urgenţă conform Ordinului nr. 791/24.03.2020, cererea se depune de solicitant exclusiv electronic, prin
platofrma http://prevenire.gov.ro (platforma va funcţiona în termen de 5 zile de la aprobarea şi
publicarea Ordinului în Monitorul Oificial), încărcând datele de identificare şi declaraţia pe propria
răspundere emisă în forma prezentată în anexa 3, sub semnătura electronică a reprezentantului legal
al operatorului economic sau a unui împuternicit al acestuia, deţinător de semnătură electronică.
Pentru angajatorii menţionaţi la lit. a), plata indemnizaţiei se va realiza în baza următoarelor documente
(depuse prin poşta electronică către Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a
municipiului Bucureşti în raza căruia îşi desfăşoară activitatea şi au sediul profesional):
1. cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.
1 din O.U.G 30/2020;
2. certificatul de situaţii de urgenţă albastru emis de M.E.E.M.A;
3. lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizaţie, asumată de reprezentantul
legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 din  O.U.G 30/2020.
 
b) Angajatorul reduce activitatea ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus COVID-19
şi nu are capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor. 
 
ATENŢIE!!! Considerăm ca în aceasta categorie se pot încadra fizioterapeuţii care îşi desfăşoară 
 activitatea într-o formă independentă de exercitare a profesiei şi care au calitatea de angajatori, sub
condiţiile cumulative de a face dovada că:
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cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelelor prevăzute în anexa
nr. 2 din O.U.G 30/2020.
certificatul de situaţii de urgenţă galben emis de M.E.E.M.A (prin care se dovedeşte că
angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pe
propria răspundere, 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).
lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de
reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 din
O.U.G 30/2020.

1. i s-au diminuat încasările cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada
ianuarie-februarie 2020;
2.  nu au capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii. 
 
Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei prevăzută pentru cel mult 75% dintre angajaţii care
au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a O.U.G 30/2020, deci nu
pentru toţi angajaţii.
 
Pentru angajatorii menţionaţi la lit. b), plata indemnizaţiei se va realiza în baza următoarelor
documente (depuse prin poştă electronică către Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţene,
precum şi a municipiului Bucureşti în raza căruia îşi desfăşoară activitatea şi au sediul profesional):
1.

2.

3.

 
Angajatorii din această categorie trebuie să deţină Certificatul de situaţii de urgenţă galben
emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (M.E.E.M.A.), prevăzut la art. 12 din
Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020.
M.E.E.M.A. eliberează certificatul de situaţii de urgenţă conform Ordinului nr. 791/24.03.2020, cererea
se depune de solicitant exclusiv electronic, prin platofrma http://prevenire.gov.ro (platforma va
funcţiona în termen de 5 zile de la aprobarea şi publicarea Ordinului în Monitorul Oificial), încărcând
datele de identificare şi declaraţia pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa 3, sub
semnătura electronică a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui împuternicit al
acestuia, deţinător de semnătură electronică. 
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ATENŢIE!!! Toate aceste aspecte cuprinse iniţial în declaraţia pe proprie răspundere, vor fi verificate
ulterior de autorităţile competente, urmand ca, în caz de declaraţii care nu corespund realităţii, să se
dispună măsuri legale.
 
 
Note comune, generale pentru pct. a) şi pct. b):
1. Pentru a obţine indemnizaţia de şomaj tehnic, angajatorul depune online documentele la Agenţia
pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în luna curentă pentru
plata indemnizaţiei din luna anterioară.
2. Indemnizaţia de şomaj tehnic este supusă impozitării, reţinerii şi plăţii de către angajator a
contribuţiilor sociale obligatorii (impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate), conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, mai puţin impozitării, reţinerii şi plăţii
Contribuţiei asiguratorii pentru muncă (C.A.M.).
 
3. Calculul, reţinerea şi plata efectiva a impozitului/contribuţiilor mai sus menţionate se realizează de
către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.



4. Declararea impozitului/contribuţiilor mai sus menţionate se realizează de angajator prin depunerea
declaraţiei prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
5. Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care
se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj.
6. Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizaţie, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se face
în cel mult 30 de zile de la depunerea  documentelor de către angajator.
7. Obţinerea certificatelor de situaţie de urgenţă necesare pentru a beneficia de şomajul tehnic plătit
de stat şi amânări la plata chiriei şi utilităţilor.

II. Măsură de protectie sociala prevăzută la art. XV din O.U.G.  30/2020

ATENŢIE!!! Până la data prezentului material informativ, printre categoriile de beneficiari ai măsurii de
protecţie mai sus-menţionată nu au  fost precizaţi expres şi fizioterapeutii care activează în forme de
practică independentă, PERSOANĂ FIZICĂ INDEPENDENTĂ (PFI)/PERSOANA FIZICA AUTORIZATA (PFA)
în urma înregistrării la Administraţia financiară/Oficiul Registrului Comerţului în a cărei rază
domiciliază), întrucât fizioterapeuţii NU AU FOST INCLUŞI ÎN CATEGORIA ACTIVITĂŢILOR ÎNCHISE
DIRECT DE AUTORITĂŢI, însă, având în vedere situaţia epidemiologică actuală, includerea şi a
acestora printre categoriile menţionate mai sus poate fi dispusă oricând de către autorităţile 
 competente, motiv pentru care vă prezentăm spre ştiinţă şi aceasta varianta.
 
Alţi profesionişti***, astfel cum sunt reglementaţi de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au calitatea de angajatori şi
întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice
competente potrivit legii pe perioada stării de urgenţă instituită prin Decretul nr. 195/2020 privind
instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, beneficiază din bugetul general consolidat de o
indemnizaţie egală cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit pentru
anul 2020.
 
Notă*** Potrivit art. 3 din Codul civil “sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o
întreprindere. Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai
multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de
bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.” 
 
Note:
1. Indemnizaţia este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor în condiţiile prevăzute de Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
2. O.U.G 30/2020 nu prevede expres, până la data prezentului material informativ, care este
modalitatea de obţinere a indemnizaţiei sau documentele necesare obţinerii sale.
3. Potrivit art. 1 din H.G. nr. 935/2019, cuantumul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată stabilit pentru anul 2020 este de 2.230 lei lunar, fără a include sporuri şi alte adaosuri. Pentru
personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în
muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este stabilit la suma de 2.350 lei lunar.  
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4. În acest moment există multe neclarităţi (spre ex.: Cum se va încasa efectiv aceasta indemnizaţie?
Va fi obligatoriu Certificatul pentru situaţii de urgenţă şi în acest caz? Suma se va acorda din bugetul
statului, nu prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă – care va fi procedura? Această
indemnizaţie va fi asimilată de titularul unui PFA unui venit obţinut şi va trebui trecuta în Declaraţia
unică a persoanei, fiind supusă contribuţiilor sociale doar dacă se depăşeşte plafonul de 12 salarii
minime/pe an sau va fi impozitată în baza unor alte prevederi care urmează sa fie adoptate?, etc.).
Din acest motiv, vă recomandăm să monitorizaţi cu   atenţie ce precizări suplimentare vor emite
autorităţile în perioada următoare pe acest subiect.
 

CFZRO continuă să monitorizeze evoluţia 
situaţiei şi diferitele măsuri adoptate spre

a vă fi aduse la cunoştinţă şi a vă fi de folos.
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