
Material realizat de Organizația Umanitară CONCORDIA    

         NR. ___/____ 

 

NOTĂ DE INFORMARE SI FUNDAMENTARE 

 

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 precum şi declararea "Pandemiei" de către Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii, la data de 11.03.2020: 

- luând în considerare experienţa ţărilor grav afectate de evoluţia virusului şi măsurile care au 
avut impact pozitiv în limitarea răspândirii acestuia şi care au vizat acţiuni în limitarea sau întreruperea 
activităţilor socioeconomice neesenţiale, dar mai ales îngrădirea exercitării unor drepturi şi libertăţi 
fundamentale, fără de care celelalte acţiuni desfăşurate nu ar fi putut avea efectul scontat, 

- în contextul măsurilor adoptate la nivelul statelor europene care au adoptat măsuri speciale 
prin instituirea unor stări excepţionale în scopul prevenirii răspândirii comunitare a infecţiei, 

- luând act de evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul României şi de evaluarea riscului de 
sănătate publică pentru perioada imediat următoare,  

- subliniind necesitatea instituirii stării de urgenţă pentru diminuarea efectelor negative asupra 
economiei cauzate de măsurile adoptate la nivel naţional şi internaţional pentru combaterea răspândirii 
coronavirusului SARS-CoV-2, 

- în considerarea faptului că elementele sus-menţionate definesc un context excepţional care nu 
putea fi previzionat, care vizează interesul public general şi care constituie o situaţie extraordinară, ce 
impune măsuri excepţionale, 

- ţinând cont de dispoziţiile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe 
teritoriul României, 

În acest caz de forță majoră devine necesară adoptarea unor măsuri urgente la nivelul 
_________________________care să asigure reducerea cheltuielilor în contextul efectelor blocajului 
financiar datorat Ordonantei Militare nr.1. În conformitate cu dispoziţiile art. 53 din Legea nr. 53/2003 – 
Codul muncii, este necesară întreruperea temporară a activităţii de la ___________ începând cu data de 
_______ şi până ia sfârşit starea de urgenţă. 

Pe durata întreruperii temporare a activităţii la _______, salariaţii beneficiază de o indemnizaţie 
stabilită la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat de salariat. 

Pentru perioada în care salariaţii beneficiază de indemnizaţia de 75 %, aceştia îşi păstrează 
calitatea de asigurat. 

       Director executiv, 

       ______________ 

 

Am luat la cunoștință prevederile notei nr ___________ privind suspendarea activității și instituirea 
Șomajului Tehnic: 

 

Nume prenume       Semnătura 

____________________________    ____________________ 

____________________________    ____________________ 

____________________________    ____________________ 

____________________________    ____________________ 

____________________________    ____________________ 
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