STARE DE URGENȚĂ/ALERTĂ – Indemnizații și mod
de lucru
A. ȘOMAJ TEHNIC DE URGENȚĂ DECONTAT DE ASIGURĂRILE SOCIALE (Codul indemnizației
998)
Firmele acordă salariaților, conform Ordonanței 30/2020, în perioada zilelor de șomaj tehnic de
urgență, o indemnizație în valoare de 75% din salariul de bază, suportat din bugetul asigurărilor
pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salariului mediu brut pe țară (5429 lei).
Modul de lucru nu se modifică față de versiunea 884.06:
1. Pontarea zilelor cu „It”;
2. Configurarea indemnizației de șomaj tehnic în stare de urgență este prezentată în fig. 1.1,
iar pentru firmele de construcții, în fig. 1.2.

Fig.1.1

Fig.1.2
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3. Rezolvarea Indemnizației - Salarizare – Indemnizații/Asigurări de Sănătate
Câmpuri:
1. Media – se va completa automat la apăsarea butonului „Valoare”;
2. De la/ Până La - zilele se completează manual (se va completa prima și ultima zi a
perioadei pontate);
3. Valoarea – se va completa automat la apelarea butonului „Valoare”.

Fig.2

4. Valoarea brută a indemnizației
Valoarea se regăsește pe recalcul și poate fi listată din Lista de Indemnizații, unde, cu ajutorul
coloanelor calculate, se pot determina valoarea contribuțiilor, a impozitului, dar și a mărimii
nete.
Pașii pentru obținerea valorii nete sunt:
1. Generarea listei de Indemnizații și se aplică filtru pe „Șomaj tehnic stare de urgență”;
2. Adăugare coloane calculate:
2.1. CASItu (ValAsig*25/100)@0;
2.2. CASSItu (ValAsig*10/100)@0;
2.3. ImpozitItu ((ValAsig-CASItu-CASSItu)*10/100)@0;
2.4. ValNetItu ValAsig-CASItu-CASSItu-ImpozitItu;
3. Se salvează noile configurări și se închide lista;
4. Se redeschide lista și se aduc din Coloane neafișate în Coloane afișate coloanele nou
definite;
5. Se configurează lista după preferințe.
Notă! Pentru sumele reprezentând șomaj tenhic aferenet stării de urgență suportate de asigurările
sociale nu se aplică facilitățile din domeniul construcțiilor (cf. OUG 48/2020).
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B. ȘOMAJ TEHNIC URGENȚĂ 75% + DIFERENȚA SUPORTATĂ de ANGAJATOR (Codul 995)
Indemnizația s-a adăugat pentru firmele care doresc să suplimenteze indemnizația plătită din bugetul
asigurărilor pentru șomaj. Astfel, 75% din salariul de bază se suportă din bugetul asigurărilor, dar nu
mai mult de 75% din venitul brut mediu, conform OUG 30, iar diferența până la 100% (sau alt procent)
se va suporta de către unitate.
Formatul nou al declarației D112 a impus apariția unei noi indemnizații datorită modului în care se
dorește raportarea acestei valori suportate de angajator, pe un tip nou de asigurat, similar unui nou tip
de contract.

Fig. 3.1

Fig.3.2

În cazul firmelor de construcții, indemnizația suportată de angajator va beneficia de facilități, dacă
firma se încadrează în normele OUG43/2019.
Configurarea indemnizației se va face ca în figura 3.1, iar pentru firmele de construcții, ca în figura
3.2.
Tipul de întrerupere pe pontajul de avans și lichidare este „It”. Rezolvarea indemnizației este
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asemănătoare cu Indemnizația „Șomaj tehnic stare de urgență”, cu mențiunea că, la apăsarea
butonului „Valoare”, se vor completa concomitent valoarea de la „Angajator” și „Asigurări sociale”.
Dacă nu vă apare valoarea de la „Angajator”, verificați dacă procentul de pe tab-ul de configurare a
indemnizației este mai mare de 75%.

Fig.4

Valoarea se regăsește pe recalcul și poate fi listată din Lista de Indemnizații, unde, cu ajutorul
coloanelor calculate, se pot determina valoarea contribuțiilor, a impozitului, precum și a mărimii nete.
Pașii pentru obținerea valorii nete sunt:
1. Generarea listei de Indemnizații și aplicarea filtrului pe „Șomaj tehnic stare de urgență”;
2. Adăugare coloane calculate:
2.1. CASItu (ValAsig*25/100)@0;
2.2. CASSItu (ValAsig*10/100)@0;
2.3. ImpozitItu ((ValAsig-CASItu-CASSItu)*10/100)@0;
2.4. ValNetItu ValAsig-CASItu-CASSItu-ImpozitItu
3. Se salvează noile configurări și se închide lista;
4. Se redeschide lista și se aduc din Coloane neafișate în Coloane afișate coloanele nou
definite;
5. Se configurează lista după preferințe.

4

C.ȘOMAJ TEHNIC COOPERAȚIE (Codul indemnizații 994)
Beneficiari eligibili pentru acordarea indemnizației potrivit O.U.G. nr. 30/2020 sunt: alți profesioniști,
(cf. Reglemetarilor în vigoare) precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă
în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență. Pentru categoriile de
persoane prevăzute mai sus, plata indemnizației se realizează de la bugetul de stat alocat Ministerului
Muncii și Protecției Sociale, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.
Cuantumul indemnizației lunare este de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020.
Angajaților ce au înregistrate în WinMENTOR contractele ca fiind de tip „Membru cooperator” li se vor
asocia o nouă indemnizație cu cod 994 a cărei valoare nominală va fi stabilită la 4072 lei, conform fi gurii 5.

Fig.5

Modul de rezolvare a indemnizației este la fel ca la indemnizația „Șomaj tehnic stare de urgență”, cu
mențiunea că valoarea plătită din Asigurări Sociale este 4.072 lei.
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D. ÎNVOIRE SUPRAVEGHERE COPIL (Codul indemnizației 996) – valabilă pana în iunie 2020
Având în vedere noua formă a declarației 112 și modul de raportare a zilelor și sumelor aferente
învoirilor conform Legii 19/2020, modul de tratare al acestora se va modifca față de versiunea
anterioară, fiind considerate tot o indemnizație.
Astfel, se va crea o indemnizație nouă cu codul 996, ca în figura 6 (6.1 pentru firmele obișnuite, iar
pentru firmele de construcții, ca în figura 6.2).

Fig.6.1

Fig.6.2

Tipul de întrerupere rămâne neschimbat – ,,Iu”, în schimb, pentru calculul valorii va fi necesară
rezolvarea indemnizației la fel ca pentru „Șomajul tehnic urgență”.
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Explicație câmpuri:
1. Media – se completează automat;
2. De la/Până la - zilele se completează manual (se va completa prima și ultima zi a perioadei
pontate);
3. Valoarea de la angajator se va calcula automat ca 75% din salariul de bază în limita plafonului, la
apelarea butonului de „Valoare”.

Fig.7

În Lista de lichidare se vor aduce spre afișare următoarele coloane specifice acestei indemnizații:
1. Valoare Iu învoiri în regim de urgență (brută);
2. Impozit Iu învoiri în regim de urgență;
3. Valoarea netă Iu învoiri în regim de urgență.
Valoarea contribuțiilor se va determina prin coloane calculate asemănător ca la Indemnizația de
șomaj tehnic:
2.1. CASIu (ValIu*25/100)@0;
2.2. CASSIu (ValIu*10/100)@0;
Notă!
Pentru sumele reprezentând indemnizația de supraveghere copil pe perioada stării de urgență,
suportate de asigurările sociale nu se aplică facilitățile din domeniul construcțiilor (cf. OUG 48/2020).
E. ZILE SUPRAVEGHERE COPIL (Codul indemnizației 997)
Începând cu luna octombrie 2020, conform OUG 147/2020, părinții care au copii cu vârsta de până la
12 ani sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani pot beneficia de zile libere în situația
limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de
învățământ, conform conditiilor legii. Indemnizația pentru aceste zile libere se plătește din capitolul
aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum
de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe
zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de
stat.
Pontajul acestor zile se va realiza cu intreruperea Iu, la fel ca zilele libere conform legii 19/2020 (fig.8)
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Fig.8

Pentru rezolvarea acestor întreruperi va fi necesara crearea unei noi indemnizatii cu cod 997 conform
figurii 9.1 pentru firmele normale și 9.2 pentru firmele din domeniul constructiilor.

Fig.9.1

Fig.9.2

Rezolvarea indemnizatiei se va face după pasii binecunoscuti mentionati și la indemnizatiile
anterioare.
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