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Către:............. 
 
In atentia:.......... 

 
 

Măsuri fiscale aplicabile profesioniștilor și altor categorii profesionale  
pe perioada stării de urgență 

 
 
  În  MO 231/21.03.2020 a fost publicată OUG 30/2020 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri ı̂n domeniul 
protecției sociale ı̂n contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 . 
 Principalele prevederi ale acestui act normativ, așa cum a fost modificat de OUG 
32/2020: 
a)Profesioniștii, așa cum sunt definiți la art. 3, alin.(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și persoanele care au încheiate 
convenții individuale de muncă în baza Legii 1/2005, care întrerup activitatea ca urmare a 
efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul 
nr. 195/2020, beneficiază, de la bugetul de stat, în baza declarației pe propria răspundere, 
de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de legea 
bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020. (pentru anul 2020, salariul mediu 
brut este de 5.429 lei.) 

-plata indemnizației se realizează de la bugetul de stat, de către agențiile pentru plăți 
și inspecție socială județene, beneficiarilor indemnizației, în conturile bancare deschise la 
unitățile bancare de către beneficiarii indemnizației; 

-indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale și de 
asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările ulterioare, declararea și plata acestora stabilindu-se prin ordin comun 
al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice; 

-pentru a beneficia de această indemnizație, persoanele îndreptățite depun, prin 
poșta electronică, la agenția teritorială, până la data de 10 a lunii curente pentru plata 
indemnizației din luna anterioară, o cerere însoțită de copia actului de identitate și o 
declarație pe propria răspundere, ale căror modele se vor aproba prin ordin comun al 
ministerului muncii și protecției sociale și al ministerelor de resort, după caz; 

NOTĂ: Modelul documentelor a fost aprobat prin OMMPS 740/2020. 
-plata indemnizației se face în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor pentru 

perioada aferentă stării de urgență, din luna anterioară. 
 
b)Persoanele prevăzute la art.671 alin.(1) din Legea educației fizice și sportului, pe 
perioada stării de urgență, beneficiază de o indemnizație de 75% din drepturile în bani 
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aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial 
mediu brut pe țară; 
-suplimentar față de această indemnizație, structura sportivă și persoanele menționate au 
posibilitatea de a negocia și de a stabili de comun acord plata de alte indemnizații 
compensatorii acordate de structura sportivă care să compenseze diminuarea 
contraprestației financiare; 
-indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale și de 
asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările ulterioare, declararea și plata acestora stabilindu-se prin ordin comun 
al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice; 
-în vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației, structurile sportive cu care 
persoanele au încheiate contracte de activitate sportivă depun, prin poșta electronică, la 
agențiile teritoriale în raza cărora iși au sediul social , o cerere semnată și datată de 
reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere, la care se atașează 
lista cu participanții la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea; 
-cererea însoțită de copia actului de identitate și o declarație pe propria răspundere, ale 
căror modele se vor aproba prin ordin comun al ministerului muncii și protecției sociale și al 
ministerelor de resort, după caz, se depun  la agenția teritorială pentru prestații sociale, 
până la data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară ; 
 NOTĂ: Documentele au fost aprobate prin OMMPS 742/2020. 
 -plata indemnizației se realizează către structurile sportive care vor face plata către 
beneficiarii contractelor de activitate sportivă. 
 
c)Persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe 
care întrerup activitatea pe perioada stării de urgență, beneficiază, din bugetul de stat prin 
agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, de o indemnizație lunară de 75% din 
câștigul salarial mediu brut, în baza documentelor solicitate de către ANPIS; 
-indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale și de 
asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările ulterioare, declararea și plata acestora stabilindu-se prin ordin comun 
al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice; 
-plata indemnizației se realizează de la bugetul de stat, de către agențiile pentru plăți și 
inspecție socială județene, beneficiarilor indemnizației, în conturile bancare deschise la 
unitățile bancare de către beneficiarii indemnizației; 
-pentru a beneficia de această indemnizație, persoanele îndreptățite depun, prin poșta 
electronică, la agenția teritorială, până la data de 10 a lunii curente pentru plata 
indemnizației din luna anterioară, o cerere însoțită de copia actului de identitate și o 
declarație pe propria răspundere, ale căror modele se vor aproba prin ordin comun al 
ministerului muncii și protecției sociale și al ministerelor de resort, după caz; 
 NOTĂ: Documentele au fost aprobate prin OMMPS 743/2020. 
 


