CIRCULARĂ
privind punerea în aplicare a măsurilor transmise prin adresa MTS
nr.3299/01.04.2020
În atentia structurilor sportive membre afiliate (cluburi sportive/asociații județene sau a
Municipiului București pe ramură de sport)
În atenția Federațiilor Sportive Naționale
Având în vedere Adresa MTS nr.3299/01.04.2020 prin care au fost comunicate unele
informații provenite din actele normative date în aplicarea Decretului nr.195/2020 privind
instituirea stării de urgență pe teritoriul României, cu privire la susținerea financiară de către
stat, a persoanelor care funcționează în cadrul structurilor sportive (federații sportive
naționale/cluburi sportive/asociații județene sau a Municipiului Bucuresști pe ramura de sport),
Pentru mai buna înțelegere a materialului transmis, facem următoarele precizări:
I. Starea de urgență a fost decretată de președintele României la data de 16.03.2020
și este valabilă pe o perioadă de 30 de zile, respectiv până la 16.04.2020. Conform
prevederilor art.15 din OUG nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și stării de urgență, ”În
funcţie de evoluţia situaţiilor de pericol, Preşedintele României, cu încuviinţarea
Parlamentului, poate prelungi durata stării instituite şi poate extinde sau restrânge aria de
aplicare a acesteia. Prelungirile se dispun în condiţiile prevederilor art.5”, adică prelungirea
se poate dispune pe perioade succesive de câte 30 de zile.
II. Activitatea sportivă a fost supendată începând cu data de 18.03.2020, data la care s-a
publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr.219, Ordonanța MAI nr.1/17.03.2020.
III. Structurile sportive afectate direct de măsurile luate prin Decretul nr.195/2020 si
prin celelalte acte subsecvente, au următoarele posibilități de primire a unui ajutor financiar
pentru personalul salariat afectat și /sau celelalte categorii profesionale din domeniu care
desfășoara activitate în baza contractelor de activitate sportivă:
1. Pentru personalul salariat, angajat cu contract de muncă (fie ca este vorba de
salariati care lucrează la sediu, fie ca este vorba despre antrenori, sportivi profesioniști sau alte
categorii de specialiști), sunt aplicabile prevederile din OUG nr.30/2020 cu completările și
modificările ulterioare, respectiv ale Art.XI alin.(1) iar documentația care trebuie depusă la
Agențiile Județene respectiv a Municipiului București pentru Ocuparea Forței de Muncă se
regăsește în Ordinul Ministrului Muncii nr.741/2020.
Pentru aceștia intervine suspendarea contractului de muncă în temeiul art.52 lit.c) din
Codul Muncii iar această modificare trebuie înregistrată in REVISAL cu o zi înainte, în baza
unei decizii a organului de conducere.
În intervalul 01.04-10.04.2020 se depun numai documentațiile prin care se solicită
indemnizația aferentă perioadei din luna martie, în ipoteza în care angajatorul a operat
suspendarea contractelor de muncă, iar suma care se va primi va fi corespunzătoare unei părți
din luna martie.

Angajatorii care doresc să procedeze la suspendarea contractelor de munca începand cu
aprilie trebuie mai întâi sa emită decizia în care să cuprindă personalul afectat, iar solicitarea și
documentațiile se vor depune începând cu data de 01.05.2020.
2. Pentru participanții la activitatea sportivă definiți la art.67^1 lit.a)-c) din Legea
nr.69/2000 (a) sportivi; b) antrenori; c) medici, asistenţi medicali, maseuri, kinetoterapeuţi,
cercetători) care funcționează în cadrul structurilor sportive în baza unui contract de activitate
sportivă, sunt aplicabile prevederile de la Art.XV alin.(2) și (3) din OUG nr.30/2020 cu
completările și modificările ulterioare, iar documentația care trebuie depusă la Agențiile
Județene respectiv a Municipiului București pentru Plăți și Inspecție Socială, se regăsește în
Ordinul Ministrului Muncii/MTS nr.742/2020.
Structura sportivă încheie un act adițional la Contractul de activitate sportivă iar
solicitarea si documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna
anterioară.
Pentru a fi cât mai bine înțeleasă informația din prezentele precizări am anexat:
– Extras din textul OUG nr.30/2020
– Ordinele nr.741 si 742 din 2020
– Adresa MTS nr.3299/01.04.2020
Compartimentul Juridic al Federației

