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From: Cabinet Ministru <Cabinet.Ministru@mmuncii.gov.ro>
Sent: Wednesday, April 1, 2020 6:26 PM
To: unbr@unbr.ro
Subject: Ref. indemnizatii acordate pe perioada starii de urgență
Attachments: Ordonanta 32.pdf; Cerere somaj tehnic.jpeg; Declaratie somaj tehnic.jpeg; Lista 

persoanelor somaj tehnic.jpeg; Cerere activitate sportiva.jpeg; Cerere alți 
profesioniști.jpeg; Cerere drepturi de autor.jpeg; Declaratie activitate sportiva.jpeg; 
Declaratie alți profesioniști.jpeg; Declaratie drepturi de autor.jpeg; Lista persoane 
activitate sportiva.jpeg

Către: Uniunea Națională a Barourilor din România 
 
În atenția domnului Av. Briciu Traian-Cornel 
Președinte 
 
Stimate domnule Președinte, 
 
În vederea stabilirii unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, Guvernul a adoptat o serie de acte normative  în vederea acordării unor 
măsuri urgente, cu caracter excepțional, adaptate actualei situații de urgentă. 
 
Vă transmit pe aceasta cale, cu rugămintea de a populariza în cadrul structurilor pe care le reprezentați, Ordonanța 
de Urgență nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 30/2020, adoptată în cadrul 
Ședinței de Guvern, împreuna cu cererile și declarațiile ce urmează a fi depuse online la AJOFM-uri în vederea 
obținerii indemnizațiilor pentru șomajul tehnic, respectiv la AJPIS-uri în vederea obținerii indemnizațiilor acordate 
pentru alți profesioniști așa cum sunt reglementați în această ordonanță. 
 
Va mulțumesc anticipat pentru sprijinul acordat în vederea distribuirii cât mai eficiente a informațiilor atât de 
necesare mediului economic.  
 
Cu deosebit respect, 
 
Violeta Alexandru 
Ministru 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
 
 
Cabinet Ministru 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
Str. Dem I. Dobrescu, nr.2-4, Sector 1, București, România, 010026 
 
Tel.: +40 21 315 85 56 / int. 800 
Fax: +40 21 312 27 68 
Web: www.mmuncii.gov.ro I E-mail: cabinet.ministru@mmuncii.gov.ro 
 

 

Follow us on     
 
  



2

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, 
informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest mesaj sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv 
persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest mesaj în mod eronat, 
vă adresăm rugămintea de a returna mesajul primit, expeditorului. 
MMJS-GDPR-R eg-UE-2016- 679 


