
Șomaj tehnic: Indemnizații de peste 34 milioane lei, plătite prin AJPIS Alba.  
Categoriile de beneficiari din județ 

 
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Alba a plătit indemnizații în 
valoare de peste 34 milioane lei, în perioada aprilie-decembrie 2020, din care 800.000 de 
lei, pentru unități cooperatiste, structuri sportive private și zilieri, în contextul în care 
statul a acordat șomaj tehnic. 
Potrivit AJPIS, din luna aprilie 2020, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba 
aplică prevederile art. XV, din OUG 30/2020 și OUG 32/2020 cu modificările și completările 
ulterioare, referitoare la întreruperea activității în perioada pandemiei. 
Beneficiază de prevederile OUG 30 următoarele categorii: 

• alţi profesionişti, care nu au calitatea de angajatori și întrerup activitatea total sau parțial 
în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, precum şi persoanele care au 
încheiat convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 și întrerup activitatea ca 
urmare a efectelor SARS-COV-2, pe perioada stării de urgenţă; 
• persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, 
care întrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-COV-2, pe perioada stării de urgenţă; 
• persoanele prevăzute în Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, pe perioada 
suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, la iniţiativa structurii sportive, ca 
urmare a efectelor SARS-COV-2. 

Pentru categoriile de persoane amintite, plata indemnizaţiei se face de la bugetul Ministerului 
Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi structurile 
sale subordonate. 
Cuantumul indemnizaţiei lunare este de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de 
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/2020. 
Documentele necesare solicitării indemnizației prevăzute de lege se transmit la AJPIS Alba până 
pe data de 10 a lunii curente, pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară. 
Depunerea documentelor se face prin aici.gov.ro, la agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție 
socială unde este înregistrat sediul social al persoanei juridice/fizice care și-a întrerupt activitatea 
ca urmare a efectelor SARS-COV-2. 
Potrivit directorului AJPIS Alba, Flaviu Cozuc, la nivelul județului Alba, în aprilie 2020, au fost 
verificate și plătite: 1.831 de indemnizații de întrerupere temporară de activitate profesională 
pentru alte categorii de profesioniști; 5 indemnizații pentru drepturi de autor și drepturi conexe; 
46 avocați; au fost plătite indemnizații și pentru 5 structuri sportive (85 de beneficiari); 3 unități 
cooperatiste cu 44 de beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 48.676 de lei. 
În luna mai 2020, AJPIS Alba a plătit 2.291 de indemnizații de întrerupere temporară de 
activitate profesională pentru alte categorii de profesioniști: 10 indemnizații pentru drepturi de 
autor și drepturi conexe; 69  avocați; 5 structuri sportive cu 85 de beneficiari; 6 unități 
cooperatiste cu 156 de beneficiari. 
În iunie 2020, numărul beneficiarilor de sprijin financiar din partea statului a ajuns la 2.938 
persoane: 10 indemnizații pentru drepturi de autor și drepturi conexe; 50 de avocați; 5 structuri 
sportive cu 85 de beneficiari; 4 unități cooperatiste cu 25 de beneficiari. 



În iulie 2020, numărul beneficiarilor a scăzut la 171 de persoane care au primit indemnizații de 
întrerupere temporară de activitate profesională, iar în luna august s-au acordat 167 de astfel 
de indemnizații. 
În luna august 2020 a apărut OUG 132/2020 privind măsurile de sprijin destinate salariaților și 
angajatorilor în contextul situației epidemiologice generate de Sars-CoV-2, precum și pentru 
stimularea creșterii ocupării forței de muncă. 
Cuantumul indemnizaţiei este de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea 
bugetului asigurărilor sociale de stat. 
Sumele alocate de AJPIS Alba, în perioada aprilie – decembrie 2020 sunt repartizate astfel: 
– 28.336.174 lei conform OUG 30, din care: 
– alți profesioniști – 27.544.744 lei 
– drepturi de autor – 179.564 lei 
– avocați – 611.866 lei 
– 5.494.362 lei conform OUG 132, din care: 
– alți profesioniști – 5.435.784 lei 
– avocați – 58.578 lei. 
În total, 33.830.536 lei. La această sumă se adaugă plata indemnizațiilor pentru alte categorii de 
beneficiari: unități cooperatiste, structuri sportive private, zilieri, care au primit, în total, 803.504 
lei, sume acordate în perioada aprilie-decembrie 2020. Totalul indemnizațiilor plătite pentru 
perioada de referință ajunge la 34.634.040 lei. 
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