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 1. Modalitatea de acordare a sprijinului financiar și a categoriilor de bunuri ce 
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Summary 

 

1. The manner of granting the financial support and the categories of goods that 

can be purchased according to art. 6 para. (1) of the GEO no. 132/2020 
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Ordinul nr. 1376/2020 pentru stabilirea modalității de acordare a sprijinului 
financiar și a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 6 alin. (1) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin 

destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru 
stimularea creșterii ocupării forței de muncă 
În vigoare de la 13 septembrie 2020 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 832 din 10 septembrie 2020 
 
Prezentam in continuare principalele prevederi ale acestui act normativ: 
 

In baza art. 6 din OUG 132/2020, pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de 
telemuncă, se acordă, o singură dată, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin 

financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii 
tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă. 
 
Aceasta suma se acordă, în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembrie 2020, 
din bugetul asigurărilor de șomaj, prin ANOFM, în limita fondurilor alocate cu această 

destinație, angajatorilor, pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă în 
perioada stării de urgență pentru cel puțin 15 zile lucrătoare. 
 

Bunurile ce pot fi achiziționate potrivit celor de mai sus sunt bunuri noi, din categoriile 
prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Smart Update. 
 
Prin servicii tehnologice, în sensul OUG 132/2020, se înțelege totalitatea mijloacelor 

aferente tehnologiei informației și comunicațiilor pe care angajatorul este obligat să le 
asigure telesalariatului în condițiile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității 
de telemuncă. 
 
În vederea acordării sumei prevăzute anterior, angajatorii transmit, prin mijloace 

electronice, respectiv prin încărcarea pe platforma aici.gov.ro, la agențiile pentru 
ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, în raza 

cărora își au sediul social, următoarele documente, pentru care își asumă răspunderea 
privind corectitudinea și veridicitatea datelor înscrise: 
 

a) o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, potrivit modelului prevăzut în 
Anexa nr. 2 la prezentul Smart Update; 
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b) o declarație pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, potrivit modelului 
prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul Smart Update; 
 

c) lista telesalariaților pentru care se solicită acordarea sumei, potrivit modelului 
prevăzut în Anexa nr. 4 la prezentul Smart Update. 
 
Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor mentionate se face în limita 
fondurilor alocate cu această destinație, în ordinea depunerii cererilor, până la 31 

decembrie 2020, prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de 
credit, respectiv cele menționate de aceștia în cererea depusă, în termen de 10 zile de la 
data înregistrării documentației complete. 
 
Angajatorii au obligația de a transmite, în termenul prevăzut de art. 6 alin. (4) din OUG 
nr. 132/2020 (respectiv În termen de 30 de zile de la acordarea sumei), prin încărcarea 

pe platforma aici.gov.ro, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după 
caz, a municipiului București, care au efectuat plata sumelor, următoarele documente 
justificative, scanate: 
 

a) facturile fiscale emise de către furnizorii de bunuri și servicii tehnologice; 
 

b) bonurile fiscale sau chitanțele sau extrasele de cont care să ateste plata facturilor 
prevăzute la lit. a); 
 

c) fișele de evidență a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosința 
telesalariaților, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul 

ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, 
sau/și, după caz, bonurile de mișcare a mijloacelor fixe date în folosința salariaților, 
întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor 
publice nr. 2.634/2015, sau/și, după caz, situația cu serviciile tehnologice pe care 
angajatorul le asigură fiecărui telesalariat. 
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Order no. 1376/2020 for establishing the manner of granting financial support 

and the categories of goods that can be purchased according to art. 6 para. (1) 

of the Government Emergency Ordinance no. 132/2020 on support measures for 

employees and employers in the context of the epidemiological situation caused 

by the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus, as well as for stimulating 

employment growth 

Effective September 13, 2020 

Published in the Official Gazette, Part I no. 832 of September 10, 2020 

 

We further present the main provisions of this normative act: 

 

Based on art. 6 of GEO 132/2020, for carrying out the activity in telework regime, in 

accordance with the provisions of Law no. 81/2018 on the regulation of telework activity, 

is granted, once, to employers for each telemarketer a financial support in the amount of 

2,500 lei in order to purchase packages of technological goods and services necessary for 

the activity of telework. 

 

This amount is granted, in the order of submission of applications, until December 31, 

2020, from the unemployment insurance budget, through ANOFM, within the funds 

allocated for this purpose, to employers, for employees who worked in telework during the 

state of emergency for at least 15 working days. 

 

The goods that can be purchased according to the above are new goods, from the 

categories provided in Annex no. 1 to this Smart Update. 

 

By technological services, in the sense of GEO 132/2020, is meant the totality of the 

means related to the information and communication technology that the employer is 

obliged to provide to the teleworker under the conditions of Law no. 81/2018 on the 

regulation of telework activity. 

 

In order to grant the previously provided amount, the employers send, by electronic 

means, respectively by uploading on the platform aici.gov.ro, to the county employment  
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agencies or, as the case may be, of the Bucharest municipality, within whose radius they 

have their registered office, the following documents, for which it assumes responsibility 

for the correctness and veracity of the data entered: 

 

a) an application signed and dated by the legal representative, according to the model 

provided in Annex no. 2 to this Smart Update; 

 

b) a statement on one's own responsibility, given by the legal representative, according to 

the model provided in Annex no. 3 to this Smart Update; 

 

c) the list of teleworkers for whom the amount is requested, according to the model 

provided in Annex no. 4 to this Smart Update. 

 

The payment from the unemployment insurance budget of the mentioned amounts is made 

within the funds allocated for this purpose, in the order of submitting the applications, 

until December 31, 2020, by transfer to the accounts opened by employers at credit 

institutions, respectively those mentioned by them in the submitted application, within 10 

days from the date of registration of the complete documentation. 

 

Employers have the obligation to submit, within the term provided by art. 6 para. (4) of 

GEO no. 132/2020 (respectively within 30 days from the granting of the amount), by 

uploading on the platform aici.gov.ro, to the employment agencies of the county or, as the 

case may be, of the municipality of Bucharest, which paid the amounts, the following 

scanned supporting documents: 

 

a) fiscal invoices issued by suppliers of technological goods and services; 

 

b) the fiscal vouchers or the receipts or account statements attesting the payment of the 

invoices provided at let. a); 

 

c) the records of the materials of the nature of the inventory objects given for the use of 

the telesalariate, drawn up according to the model provided in annex no. 3 to the Order of 

the Minister of Public Finance no. 2.634/2015 regarding the financial-accounting 

documents, and / or, as the case may be, the vouchers for the movement of the fixed 

assets given for the use of the employees, drawn up according to the model provided in  
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annex no. 3 to the Order of the Minister of Public Finance no. 2.634/2015, and/or, as the 

case may be, the situation with the technological services that the employer provides to 

each employee. 

  



 

 

DISCLAIMER 

 

Smart Update este o selectie a unor elemente de noutate legislativa, cu scop strict informativ. Nu este 

considerata consiliere profesionala si, drept urmare, Smartree nu isi asuma nicio responsabilitate in acest 

sens. Pentru intrebari suplimentare cu privire la problemele expuse, va rugam nu ezitati sa ne contactati. 

 

Smart Update is a selection of some legislative updated with information purposes only. It is not considered 

professional counseling and, therefore, Smartree assumes no responsibility in this regard. For further 

questions regarding the foregoing, please do not hesitate to contact us. 

 

 

 
 

ANEXA Nr. 1 

CATEGORIILE 

de bunuri ce pot fi achiziționate potrivit art. 6 alin. (1) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate 

salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și 

pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă 

 

1. Sisteme de calcul tip laptop/notebook 

2. Tablete 

3. Smartphone 

4. Echipamente periferice de intrare și ieșire aferente bunurilor prevăzute la pct. 1-3 

5. Echipamente necesare conectării la internet aferente bunurilor prevăzute la pct. 1-3 

6. Licențe aferente sistemelor de operare și aplicațiilor software aferente bunurilor 
prevăzute la pct. 1-3 necesare pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de 
telemuncă. 

  

https://lege5.ro/App/Document/gm4dimjxg4zq/ordinul-nr-1376-2020-pentru-stabilirea-modalitatii-de-acordare-a-sprijinului-financiar-si-a-categoriilor-de-bunuri-ce-pot-fi-achizitionate-conform-art-6-alin-1-din-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-nr?pid=323038201&d=2020-09-11#p-323038201
https://lege5.ro/App/Document/gm4dimjxg4zq/ordinul-nr-1376-2020-pentru-stabilirea-modalitatii-de-acordare-a-sprijinului-financiar-si-a-categoriilor-de-bunuri-ce-pot-fi-achizitionate-conform-art-6-alin-1-din-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-nr?pid=323038203&d=2020-09-11#p-323038203
https://lege5.ro/App/Document/gm4dimjxg4zq/ordinul-nr-1376-2020-pentru-stabilirea-modalitatii-de-acordare-a-sprijinului-financiar-si-a-categoriilor-de-bunuri-ce-pot-fi-achizitionate-conform-art-6-alin-1-din-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-nr?pid=323038201&d=2020-09-11#p-323038201
https://lege5.ro/App/Document/gm4dimjxg4zq/ordinul-nr-1376-2020-pentru-stabilirea-modalitatii-de-acordare-a-sprijinului-financiar-si-a-categoriilor-de-bunuri-ce-pot-fi-achizitionate-conform-art-6-alin-1-din-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-nr?pid=323038203&d=2020-09-11#p-323038203
https://lege5.ro/App/Document/gm4dimjxg4zq/ordinul-nr-1376-2020-pentru-stabilirea-modalitatii-de-acordare-a-sprijinului-financiar-si-a-categoriilor-de-bunuri-ce-pot-fi-achizitionate-conform-art-6-alin-1-din-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-nr?pid=323038201&d=2020-09-11#p-323038201
https://lege5.ro/App/Document/gm4dimjxg4zq/ordinul-nr-1376-2020-pentru-stabilirea-modalitatii-de-acordare-a-sprijinului-financiar-si-a-categoriilor-de-bunuri-ce-pot-fi-achizitionate-conform-art-6-alin-1-din-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-nr?pid=323038203&d=2020-09-11#p-323038203
https://lege5.ro/App/Document/gi3tknrrgm2a/legea-nr-81-2018-privind-reglementarea-activitatii-de-telemunca?d=2020-09-11
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ANEXA Nr. 2 

CERERE 

Angajator . . . . . . . . . . 

CUI / CIF . . . . . . . . . . 

Cod CAEN . . . . . . . . . . 

Adresa/Sediu . . . . . . . . . . 

Cont IBAN . . . . . . . . . . 

Deschis la . . . . . . . . . . 

Telefon/fax . . . . . . . . . . 

E-mail . . . . . . . . . . 

Către 

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană . . . . . . . . . . /a Municipiului 
București 

Subsemnatul/Subsemnata,.........., în calitate de reprezentant legal al 
angajatorului.........., cu sediul social în localitatea.........., str........... nr..........., 

județul........../municipiul.........., sectorul.........., în temeiul art. 6 alin. (1) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate 

salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii 
ocupării forței de muncă, vă solicit acordarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a 
sumei totale de.......... lei, reprezentând sprijin financiar în scopul achiziționării de 

pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de 
telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea 
activității de telemuncă, pentru un număr de.......... de telesalariați. 

  

 

Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar . . . 

. . . . . . . 

Semnătura . . . . . . . . . . 

Data . . . . . . . . . . 

https://lege5.ro/App/Document/gm4dcmrxhe3a/ordonanta-de-urgenta-nr-132-2020-privind-masuri-de-sprijin-destinate-salariatilor-si-angajatorilor-in-contextul-situatiei-epidemiologice-determinate-de-raspandirea-coronavirusului-sars-cov-2-precum-si?pid=321392659&d=2020-09-11#p-321392659
https://lege5.ro/App/Document/gi3tknrrgm2a/legea-nr-81-2018-privind-reglementarea-activitatii-de-telemunca?d=2020-09-11
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ANEXA Nr. 3 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

Subsemnatul/Subsemnata,., legitimat/legitimată cu CI/BI seria.......... nr..................., 
eliberată/eliberat de.......... la data de.........., CNP.........., în calitate de reprezentant 
legal al angajatorului.........., având CUI.........., cod CAEN.........., cu sediul social în 
localitatea.........., str................. nr..........., județul........../municipiul.........., 
sectorul.........., telefon.........., fax.........., e-mail.........., cunoscând prevederile art. 
326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările 
ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că: 

1. angajații pentru care se solicită sumele prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și 
angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de 
muncă au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență pentru cel puțin 
15 zile lucrătoare; 

2. angajatorul nu se află în faliment, dizolvare, lichidare sau nu are activitățile 
suspendate, potrivit legii; 

3. angajatorul nu este înregistrat în jurisdicții necooperante în scopuri fiscale. 

Angajatorul se obligă ca, în termen de 30 de zile de la acordarea sumei prevăzute la art. 

6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, să transmită agenției 
pentru ocuparea forței de muncă documente justificative referitoare la achiziția de 
bunuri din categoriile prevăzute în anexa nr. 1 la ordin, necesare desfășurării activității 
în regim de telemuncă. 

  

 

Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar . . . 

. . . . . . . 

Semnătura . . . . . . . . . . 

Data . . . . . . . . . . 

https://lege5.ro/App/Document/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=312709239&d=2020-09-11#p-312709239
https://lege5.ro/App/Document/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=312709239&d=2020-09-11#p-312709239
https://lege5.ro/App/Document/gezdmobyge/legea-nr-286-2009-privind-codul-penal?d=2020-09-11
https://lege5.ro/App/Document/gm4dcmrxhe3a/ordonanta-de-urgenta-nr-132-2020-privind-masuri-de-sprijin-destinate-salariatilor-si-angajatorilor-in-contextul-situatiei-epidemiologice-determinate-de-raspandirea-coronavirusului-sars-cov-2-precum-si?pid=321392659&d=2020-09-11#p-321392659
https://lege5.ro/App/Document/gm4dcmrxhe3a/ordonanta-de-urgenta-nr-132-2020-privind-masuri-de-sprijin-destinate-salariatilor-si-angajatorilor-in-contextul-situatiei-epidemiologice-determinate-de-raspandirea-coronavirusului-sars-cov-2-precum-si?pid=321392659&d=2020-09-11#p-321392659
https://lege5.ro/App/Document/gm4dimjxg4zq/ordinul-nr-1376-2020-pentru-stabilirea-modalitatii-de-acordare-a-sprijinului-financiar-si-a-categoriilor-de-bunuri-ce-pot-fi-achizitionate-conform-art-6-alin-1-din-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-nr?pid=323038199&d=2020-09-11#p-323038199
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ANEXA Nr. 4 

Angajator . . . . . . . . . . 

CUI/CIF . . . . . . . . . . 

LISTA*) 

telesalariaților pentru care se solicită acordarea sumei prevăzute de art. 6 

alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind 

măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul 

situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de 

muncă 

*) Angajatorul își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea 
datelor înscrise în prezentul document. 

        

 
Nr. 

crt. 
Numele și prenumele 

Codul 

numeric 

personal 

Numărul de 

zile lucrate în 

regim de 

telemuncă în 

perioada stării 

de urgență**) 

Perioada în 

care s-a 

desfășurat 

activitate în 

regim de 

telemuncă în 

perioada stării 

de urgență**) 

Numărul și 

data 

contractului 

individual de 

muncă/actului 

adițional la 

contractul 

individual de 

muncă**) 

Suma 

solicitată***) 

 1.       

 2.       

 . . .       

 TOTAL:    

**) Conform Registrului general de evidență al salariaților. 

***) 2.500 lei pentru fiecare telesalariat, conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 132/2020. 

https://lege5.ro/App/Document/gm4dcmrxhe3a/ordonanta-de-urgenta-nr-132-2020-privind-masuri-de-sprijin-destinate-salariatilor-si-angajatorilor-in-contextul-situatiei-epidemiologice-determinate-de-raspandirea-coronavirusului-sars-cov-2-precum-si?pid=321392659&d=2020-09-11#p-321392659


 

 

DISCLAIMER 

 

Smart Update este o selectie a unor elemente de noutate legislativa, cu scop strict informativ. Nu este 

considerata consiliere profesionala si, drept urmare, Smartree nu isi asuma nicio responsabilitate in acest 

sens. Pentru intrebari suplimentare cu privire la problemele expuse, va rugam nu ezitati sa ne contactati. 

 

Smart Update is a selection of some legislative updated with information purposes only. It is not considered 

professional counseling and, therefore, Smartree assumes no responsibility in this regard. For further 

questions regarding the foregoing, please do not hesitate to contact us. 

 

 

 

Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar 

Semnătura . . . . . . . . . . 

Data . . . . . . . . . . 

 


