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CĂTRE:

Guvernul României
Domnului Prim – Ministru Ludovic Orban
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Doamnei Ministru Victoria Violeta Alexandru

Referitor la:

Clarificarea dispozițiilor art. XV din OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și
completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în
domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare

Subscrisul, COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA, cu sediul în București, str. Stoian Militaru, nr. 71,
sector 4, reprezentat legal prin președinte Ion Dafinoiu, organizație profesională, care are rolul de a
reprezenta şi de a ocroti la nivel național şi internațional interesele profesiei de psiholog cu drept de
liberă practică,
Având în vedere:
(i)

dispozițiile art. XV alin. (1) din OUG nr. 30/2020, astfel cum a fost modificată prin OUG nr. 32/2020
potrivit cărora ”Alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr.

287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și persoanele care au
încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea
cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor
coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020
privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, beneficiază, din bugetul de stat, în baza
declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut
prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020.”;
(ii) faptul că psihologii cu drept de liberă practică care își desfășoară activitatea în cadrul formelor de
exercitare ale profesiei de psiholog și care și-au întrerupt activitatea ca urmare a efectelor
coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, se
încadrează în prevederile art. XV din OUG nr. 30/2020, fiind eligibili pentru a beneficia de
indemnizația lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor
sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020;
vă adresăm respectuoasa rugăminte de a ne clarifica următoarele aspecte referitoare la condițiile
în care psihologii cu drept de liberă practică care își desfășoară activitatea în cadrul formelor de
exercitare ale profesiei de psiholog pot beneficia de indemnizația prevăzută de dispozițiile art. XV
alin. 1 din OUG nr. 30/2020:
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1.

Dacă indemnizația lunară prevăzută de dispozițiile art. XV alin. 1 din OUG nr. 30/2020 se
acordă și în situația în care solicitantul care nu mai obține venituri din forma de exercitare a
profesiei, pe perioada stării de urgență, obține însă venituri din alte surse, cum sunt, de
exemplu, veniturile obținute din contracte individuale de muncă cu normă întreagă sau din
contracte individuale de muncă cu timp parțial, pensii, chirii sau orice alte forme de venituri;

2.

Dacă noțiunea de "întrerupere a activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2"
are în vedere exclusiv întreruperea totală a activității sau are în vedere și reducerea activității
în raport de activitatea desfășurată de către solicitant în lunile anterioare;

3.

Dacă indemnizația lunară prevăzută de dispozițiile art. XV alin. 1 din OUG nr. 30/2020 se
acordă și în situația în care, pe parcursul perioadei în care a fost întreruptă sau redusă
activitatea solicitantului, acesta încasează venituri aferente activității prestate în lunile
anterioare întreruperii acesteia.

Vă mulțumim pentru colaborare!

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
PREȘEDINTE,
ION DAFINOIU

Ion Dafinoiu
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