Ordonanța 30 privind șomajul
tehnic plătit de la stat e în Monitorul
Oficial
Textul Ordonanței 30/2020 care reglementează cum va
subvenționa statul șomajul tehnic de 75% din salariul mediu brut
pe 2020 pentru salariații trimiși acasă din cauza crizei coronavirus
e publicat în Monitorul Oficial 321 din 21 marie 2020.
Ce prevede in principal Ordonanța 30/2020
Pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa
angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activităţii, indemnizația de care
beneficiază salariații va fi suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
Nivelul indemnizației va fi de minimum 75% din salariul de bază corespunzător
locului de muncă ocupat plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75%
din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul
asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.
De aceste prevederi urmează să beneficieze salariații angajatorilor care îndeplinesc
una din următoarele condiții:
a) întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice
competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și dețin Certificatul
de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,
prevăzut la art. 12 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020. Ministerul
Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de
urgență conform metodologiei aprobată prin ordin.
b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea
financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia
de plata indemnizației prevăzută pentru cel mult 75% dintre angajații care au
contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanțe.



pentru angajatorii menționați la litera b) plata se va realiza în baza unei
declarații pe propria răspundere;
din declarația pe propria răspundere trebuie să reiasă că angajatorul
înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii
declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de
media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020 și că nu are
capacitate financiară pentru a plăti toți angajații.
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