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Pentru a putea beneficia de indemnizația de 600 de euro, e necesar să depuneți cerere online la INPS, începând 01.04.2020. 
Pentru asistență vă puteți adresa unui ”Patronato”.

Urmăriți site-ul INPS pentru noutăți

Pentru a putea depune, în mod online, cereri pentru diferite prestații și a avea acces online la serviciile INPS
este important să obțineți codul personal PIN: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=47195
În alternativă, cererile pot fi depuse cu ajutorul: SPID de cel puțin de nivelul 2; Cartea de identitate electronică 3.0 (CIE); 
Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Numere de telefon ale agențiilor INPS de la nivel provincial:

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/COVID-19_Numeri_uffici_provinciali.pdf

WWW.INPS.IT

INDEMNIZAȚIA DE 600€ - PENTRU LUNA MARTIE 2020
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Lucrătorii sezonieri din turism și spa-uri (stațiuni termale)
Lucrătorilor sezonieri din domeniul turismului și din spa-uri (stațiuni termale) al căror raport de
muncă a încetat în perioada 01.01.2019 – 17.03.2020 le este recunoscută o indemnizație în valoare
de 600 de euro în luna martie, cu condiția să nu fie pensionari și să nu dețină un contract de muncă
salariată la data intrării în vigoare a Decretului.
Indemnizația se acordă de INPS, la cerere, până la atingerea limitei fondurilor alocate: 103,8
milioane de euro, pentru anul 2020.

Lucrătorii din domeniul agricol
Lucrătorilor agricoli cu contracte cu durată determinată, care nu sunt și pensionari și care în anul
2019 au lucrat efectiv cel puțin 50 de zile în domeniul agricol, le este recunoscută, în luna martie, o
indemnizație, în valoare de 600 de euro.
Indemnizația se acordă de INPS, la cerere, până la atingerea limitei fondurilor alocate: 396 milioane
de euro, pentru anul 2020.

INDEMNIZAȚIA DE 600€ - PENTRU LUNA MARTIE 2020
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Lucrătorii liber profesioniști și lucrătorii cu contracte de colaborare 
coordonată și continuă
Liber profesioniștilor titulari de PFA activ la 23 februarie 2020 și lucrătorilor titulari ai unor contracte
de colaborare coordonată și continuă în vigoare la 23 februarie 2020, înscriși la INPS – Gestiune
Separată, care nu sunt pensionari și nici nu sunt înscriși la alte forme de asigurare pentru pensie
obligatorii, le este recunoscută, în luna martie, o indemnizație de 600 de euro.
Indemnizația se acordă de INPS, la cerere, până la atingerea limitei fondurilor alocate: 203,4 milioane
de euro, pentru anul 2020.

INDEMNIZAȚIA DE 600€ - PENTRU LUNA MARTIE 2020

Lucrătorii autonomi înscriși în Sistemul de asigurare generală obligatorie –
gestiuni speciale (meșteșugari, comercianți, cultivatori direcți)
Lucrătorilor autonomi înscriși în Sistemul de asigurare generală obligatorie – gestiuni speciale
(meșteșugari, comercianți, cultivatori), care nu sunt pensionari și care nu sunt înscriși la alte forme
de asigurare pentru pensie obligatorii, cu excepția Gestiunii Separate, le este recunoscută, în luna
martie, o indemnizație de 600 de euro.
Indemnizația se acordă de INPS, la cerere, până la atingerea limitei fondurilor alocate: 2.160
milioane de euro, pentru anul 2020.
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Lucrătorii din domeniul spectacolului
Lucrătorilor înscriși la Fondul de pensii al lucrătorilor din domeniul spectacolului, cu cel puțin 30
de cotizații zilnice vărsate în anul 2019, cu un venit de până la 50.000 euro, care nu sunt
pensionari, le este recunoscută, în luna martie, o indemnizație în valoare de 600 de euro. Nu au
dreptul persoanele care dețineau un contract de muncă salariată la 17.03.2020
Indemnizația se acordă de INPS, la cerere, până la atingerea limitei fondurilor alocate: 48,6 
milioane de euro, pentru anul 2020.

INDEMNIZAȚIA DE 600€ - PENTRU LUNA MARTIE 2020

! ATENȚIE !

Indemnizațiile acordate lucrătorilor sezonieri din turism, lucrătorilor agricoli cu contracte cu durată determinată,  liber 
profesioniștilor și lucrătorilor cu contracte de colaborare coordonată și continuă, lucrătorilor autonomi înscriși la 

INPS – Gestiunea Separată și lucrătorii din domeniul spectacolului nu sunt cumulabile între ele și nu se acordă beneficiarilor 
prestației venit pentru cetățenie.
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MĂSURI ÎN 
SPRIJINUL 

MUNCITORILOR 
DIN ITALIA
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➢ Nu pot fi inițiate proceduri de concediere colectivă în perioada 17.03 – 16.05.2020 și, de asemenea, se

suspendă procedurile în curs demarate după 23.02.2020;

➢ Angajatorii nu pot efectua concedieri, invocând un motiv obiectiv justificat

(de ex: reducerea activității în contextul Covid 19), indiferent de numărul de angajați;

Până pe 30 aprilie, absența de la locul de muncă a unuia dintre părinți, pentru îngrijirea copilului cu handicap, nu

poate constitui motiv de concediere pentru justă cauză. Angajatorul trebuie informat în prealabil, fiind necesară să

se justifice imposibilitatea de a îngriji copilul urmare a suspendării activității Centrelor specializate în acest

domeniu.

BLOCAREA CONCEDIERILOR EFECTUATE DINTR-UN MOTIV

OBIECTIV JUSTIFICAT PÂNĂ PE 16 MAI 2020

A



➢ Lucrătorii cu un venit brut anual de până la 40.000 euro, care își desfășoară activitatea la locul de muncă în

luna martie (nu în smart working) primesc un bonus de 100 de euro, neimpozabil (proporțional cu zilele lucrate

la locul de muncă).

BONUS DE 100 DE EURO PENTRU LUNA MARTIE PENTRU ANGAJAȚII

CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ

B
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➢ Vor fi stabilite indemnizații pentru lucrătorii salariați și autonomi a căror activitate a încetat, s-a redus sau a

fost suspendată, urmare a urgenței epidemiologice COVID-19 (care nu pot beneficia de indemnizația de 600 de

euro stabilită deja pentru lucrătorii din agricultură, sezonierii din turism, etc.) plătite din Fondul pentru venitul

în ultimă instanță;

➢ Ministerul Muncii și Politicilor Sociale, împreună cu Ministerul Economiei și Finanțelor urmează să

stabilească, până pe 16 aprilie 2020, criteriile de prioritate și modalitățile de acordare.

CREAREA FONDULUI PENTRU VENITUL ÎN ULTIMĂ INSTANȚĂ

(FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA)

C

€
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➢ Cererea pentru obținerea indemnizației de șomaj din partea INPS trebuie depusă în Italia

INDEMNIZAȚIILE DE ȘOMAJ

D

Pentru informații referitoare la transferul indemnizației de șomaj din

Italia în România:

https://www.anofm.ro/eures/index.html?categeures=9&subcategeures=2
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Termenul de depunere a cererilor pentru obținerea indemnizației de șomaj agricol

aferent anului 2019 a fost prelungit până la 01.06.2020.

Pentru a putea beneficia de indemnizația de şomaj agricol, lucrătorii trebuie:

• să fie înscriși în listele nominale cu lucrători agricoli salariați (contractele cu durată

determinată) în anul pentru care se solicită prestația sau să fi avut un raport de muncă cu

durată nedeterminată pe o perioadă care nu acoperă întreg anul în care se solicită

prestația;

• să fie asigurați de cel puțin doi ani în sistemul asigurărilor pentru șomaj;

• să fi lucrat cel puţin 102 zile în ultimii 2 ani înaintea prezentării cererii.

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50120&lang=IT

INDEMNIZAȚIILE DE ȘOMAJ

PRELUNGIREA TERMENELOR DE DEPUNERE A CERERILOR

D
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➢ Termenul de depunere a cererilor pentru obținerea indemnizației de șomaj NASPI și

DIS – COLL a fost prelungit cu 60 de zile (de la 68 la 128 de zile) în cazul încetărilor

involuntare a raporturilor de muncă, survenite în perioada 1.01.2020 – 31.12.2020.

➢ Pentru a putea beneficia de NASPI, lucrătorii care și-au pierdut involuntar locul de muncă

trebuie:

• să aibă minim 13 săptămâni de contribuții pentru șomaj, în ultimii 4 ani anteriori

pierderii locului de muncă;

• să fi lucrat efectiv minim 30 de zile, în ultimele 12 luni anterioare pierderii locului de

muncă, perioadă în care să fi fost plătită cel puțin contribuția minimă.

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50593&lang=IT

INDEMNIZAȚIILE DE ȘOMAJ

PRELUNGIREA TERMENELOR DE DEPUNERE A CERERILOR

D
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➢ Cererile de obținere a indemnizațiilor de șomaj depuse în urma încetării involuntare a

muncii survenită începând cu 01.01.2020, care au fost respinse pentru depășirea

termenului de 68 de zile, vor fi reexaminate, din oficiu.

INDEMNIZAȚIILE DE ȘOMAJ

PRELUNGIREA TERMENELOR DE DEPUNERE A CERERILOR

D
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➢ Se prelungește cu 60 de zile (în mod normal termenul este de 30 de zile) termenul pentru:

• depunerea la INPS a cererilor pentru acordarea indemnizației anticipate NASPI (”incentivo

all’autoimprenditorialità” – Naspi in forma anticipata). Cererile pentru obținerea ”incentivo

all’autoimprenditorialità” (pentru activități autonome inițiate începând cu 01.01.2020) respinse

pentru depășirea termenului de depunere, vor fi reexaminate, din oficiu;

• comunicarea privind venitul anual estimat de către beneficiarii prestațiilor NASPI și DIS COLL

în situațiile în care persoanele desfășoară o activitate autonomă / salariată / ”parasubordonata” în

timp ce beneficiază de respectivele indemnizații. Cazurile în care a intervenit decăderea din

drepturi, din cauza faptului că beneficiarul nu transmisese venitul anual estimat, vor fi

reexaminate din oficiu, dacă activitatea, pentru care se impune transmiterea venitului anual

estimat, a fost demarată începând cu 01.01.2020.

INDEMNIZAȚIILE DE ȘOMAJ

PRELUNGIREA TERMENELOR DE DEPUNERE A CERERILOR

D
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➢ Până pe 16.05.2020 se suspendă:

• obligațiile impuse beneficiarilor venitului pentru cetățenie (semnarea Pactului pentru

Ocupare sau a Pactului pentru incluziune socială, participarea la cursuri de formare

profesională, etc.) și ai NASPI, DISCOLL, șomaj tehnic (participarea la activități pentru

a-și găsi un loc de muncă și la cursuri de recalificare profesională);

• convocările transmise de centrele pentru ocupare beneficiarilor venitului pentru cetățenie

și ai NASPI.

INDEMNIZAȚIILE DE ȘOMAJ

SUSPENDAREA UNOR OBLIGAȚII

D
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ȘOMAJUL TEHNIC 

”COVID-19 NAȚIONAL”



În funcție de tipul societății, acestea pot solicita acordarea uneia dintre următoarele

prestații:

1. cassa integrazione guadagni ordinaria CIGO (șomaj tehnic ordinar), cu clauza ”Covid-19 național”;
2. assegno ordinario (alocație ordinară), cu clauza ”urgență Covid-19 național”;
3. cassa integrazione guadagni in deroga CIGD (șomaj tehnic în derogare).

ȘOMAJUL TEHNIC ”COVID-19 NAȚIONAL”

Măsuri pentru susținerea venitului lucrătorilor în caz de suspendare sau reducere a 

activității lucrative prin simplificarea accesului la șomaj tehnic

*Material realizat în luna martie 2020 de Ambasada României în Italia, pe baza Decretului Lege ”Cura Italia” nr. 18/17.03.2020



Lucrătorul va primi o indemnizație ce reprezintă echivalentul a 80% din retribuția care i s-ar 
fi cuvenit pentru orele de lucru neprestate (maxim 40 de ore pe săptămână), cu mențiunea 
că anual se stabilește, prin lege, un prag lunar maxim, care nu poate fi depășit:
• pentru salarii brute de până la 2.159,48 euro, indemnizația maximă va fi de 939,89 euro;
• pentru salariile mai mari de 2.159,48 euro, indemnizația maximă va fi de 1.129,66 euro;

Măsurile se aplică pentru întreg teritoriul Italiei, în toate sectoarele de producție. Firmele pot solicita somaj 
tehnic pentru lucrătorii cărora li s-au întocmit contracte de muncă până pe 17.03.2020

Cererile pot fi depuse până la sfârșitul celei de-a patra luni de la inițierea suspendării sau reducerii activității de 
producție.

ȘOMAJUL TEHNIC ”COVID-19 NAȚIONAL”
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• Firma poate depune cererea de acordare a prestației, cu clauza ”COVID-19 nazionale”, pentru perioade cuprinse între 23.02.2020-
31.08.2020;

• Durata de acordare: maxim 9 săptămâni;

Pot solicita șomajul tehnic ordinar:
•Firmele industriale manufacturiere, de transport, firme din industria extractivă, care se ocupă de instalări instalații, producție și distribuție energie, apă și gaz; • Cooperative
de producție și muncă care desfășoară activități similare muncitorilor din firmele industriale, cu excepția cooperativelor indicate în Decretul Președintelui Republicii nr. 602
din 30 aprilie 1970; • Firme din domeniile: silvicultură și activități forestiere, tutun; • Cooperative agricole, zootehnice și consorțiile acestora care realizează transformarea,
manipularea și comercializarea produselor agricole proprii - pentru angajații cu contracte de muncă pe durată nedeterminată; • Firme care se ocupă de închirierea și
distribuirea de filme; developare pelicule cinematografice; • Firme industriale care se ocupă de presarea măslinelor pentru terți; • Firme care produc beton preconfecționat;
• Firme care se ocupă de instalații electrice și telefonie; • Firme care se ocupă de infrastructura feroviară; • Companii industriale ale instituțiilor publice, cu excepția situațiilor
în care capitalul este integral public; • Firme industriale și meșteșugărești din domeniul construcțiilor; • Firme industriale care exercită activități de excavare și prelucrare a
pietrei; • Firme meșteșugărești care desfășoară activități de excavare și prelucrare a pietrei, cu excepția celor care realizează respectivele activități în laboratoare cu structuri
și organizare diferite de activitatea de excavare;

• firmele care la data de 23.02.2020 primeau șomaj tehnic extraordinar, pot suspenda respectiva prestație și pot solicita CIGO (dacă intră în
categoria firmelor asigurate în vederea primirii respectivei prestații);

• pe lângă modalitatea obișnuită de plată a prestației, va fi posibilă și plata directă către lucrător, fără ca angajatorul să fie nevoit să facă
dovada dificultăților financiare.

ȘOMAJUL TEHNIC ”COVID-19 NAȚIONAL”

1. Șomajul tehnic ordinar ”Covid 19 național” – Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)
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2. Alocația ordinară - Assegno ordinario
• Este o prestație acordată în caz de suspendare sau reducere a activității, pentru salariații beneficiari ai prestațiilor plătite

din Fondurile de Solidaritate (Fondi di solidarietà) și cele de Completare Salarială (Fondo di integrazione salariale - FIS);
• Cererea trebuie depusă de către angajator exclusiv online pe site-ul www.inps.it;
• Pe lângă modalitatea obișnuită de plată a prestației, va fi posibilă și plata directă către lucrător, fără ca angajatorul să fie

nevoit să facă dovada dificultăților financiare.

ȘOMAJUL TEHNIC ”COVID-19 NAȚIONAL”

FIS Fonduri de solidaritate de sector
Beneficiari: salariații, inclusiv lucrătorii cu contract de ucenicie –

”apprendistato professionalizzante” (cu excepția managerilor și a

lucrătorilor la domiciliu), încadrați la angajatori cu mai mult de 5

angajați

beneficiari: salariați, inclusiv lucrătorii angajați cu contact de
ucenicie (”apprendistato professionalizzante”), cu excepția
managerilor.

Angajatorii pot solicita prestația pentru lucrătorii beneficiari ai

alocației de solidaritate (assegno di solidarietà) pentru a acoperi

orele de lucru restante care nu pot fi prestate din cauza

suspendării totale a activității

*Material realizat în luna martie 2020 de Ambasada României în Italia, pe baza Decretului Lege ”Cura Italia” nr. 18/17.03.2020

http://www.inps.it/


3. Șomajul tehnic în derogare „Covid-19 național”
• Pot solicita prestația: angajatorii privați, inclusiv cei din domeniul agricol, pescuit, cel de-al treilea sector

(voluntariat, ONG), inclusiv instituțiile de cult recunoscute civil;
• Se acordă inclusiv firmelor cu mai puțin de 5 salariați;
• Se acordă pentru maxim 9 săptămâni;
• Sunt excluși:

× angajatorii care pot beneficia de șomajul tehnic ordinar, FIS, Fonduri pentru solidaritate; 
× angajatorii menajerelor / îngrijitoarelor;

• Lucrătorilor beneficiari le sunt recunoscute: indemnizația de șomaj tehnic (CIGD), alocația pentru nucleul
familial (lucrătorul trebuie să depună cerere online la INPS); perioada este asimilată stagiului de cotizare;

• În privința domeniului agricol, perioada în care se acordă prestația, ca urmare a reducerii sau suspendării
activității, este considerată muncă prestată atunci când se stabilesc prestațiile de șomaj agricol cuvenite.

• Cererile pentru obținerea prestației trebuie depuse de către firmă la Regiunea / Provincia autonome
competente.

ȘOMAJUL TEHNIC ”COVID-19 NAȚIONAL”
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Cine îl poate solicita?
Părinții (salariații din domeniul privat,  lucrătorii asigurați doar la INPS – Sistemul de Gestiune Separată - de ex: 
liber profesioniști, lucrători cu contracte de colaborare coordonată și continuă, lucrătorii autonomi asigurați la 
INPS și angajații din sectorul public).

CONCEDIUL PARENTAL EXTRAORDINAR

COVID 19

Pentru ce perioadă se acordă?
Concediul parental extraordinar Covid-19 se poate acorda pentru o perioadă
de maxim 15 zile. Se acordă inclusiv retroactiv, începând cu 5 martie, pe
durata suspendării cursurilor unităților de învățământ.

Cum se plătește?
Concediul acordat pentru îngrijirea copiilor mai mici de 12 ani sau a
copiilor cu handicap grav se plătește cu 50% din salariu și constituie
perioadă asimilată stagiului de cotizare.

În cazul salariaților din domeniul privat, concediul acordat pentru
îngrijirea copiilor cu vârsta cuprinsă între 12 și 16 ani nu se plătește și nu
este recunoscut ca perioadă asimilată stagiului de cotizare.
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Cum depun cererea?
Cererea pentru acordarea concediului parental extraordinar se depune online la INPS și/sau la

angajator, după caz. În câteva situații, nu este necesară o nouă cerere (de ex. părinții care au
depus anterior cerere, iar pe 5 martie 2020 beneficiau deja de concediul parental ”ordinar”).

În cazul lucrătorilor din sistemul public, stabilirea modalităților de acordare a concediului, precum
și plata indemnizațiilor sunt în sarcina instituției publice angajatoare, căreia trebuie să i se
adreseze cererea.

CONCEDIUL PARENTAL EXTRAORDINAR

COVID 19

Pot obține concediul parental extraordinar dacă celălalt părinte nu lucrează?
Nu. Pentru a putea beneficia de concediul parental extraordinar, celălalt părinte trebuie să lucreze, nu
trebuie să fie șomer și nici să beneficieze de alte instrumente de susținere a venitului.
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Ce condiții trebuie să îndeplinesc?
Pot beneficia de bonusul pentru baby sitter lucrătorii ai căror copii
nu împliniseră 12 ani la 05.03.2020 sau cei care au copii cu
handicap grav (cu condiția să fie înscriși la o unitate de învățământ
sau la un centru de zi).

BONUS PENTRU BABY SITTER

Cine îl poate solicita și ce valoare are bonusul pentru baby sitter?
Salariații din domeniul privat, lucrătorii asigurați doar la INPS – Sistemul de Gestiune Separată și lucrătorii
autonomi pot solicita bonusul pentru baby sitter, în valoare de maxim 600 de euro pe familie.
În cazul personalului sistemului sanitar public și privat acreditat (medici, asistenți medicali, personal socio-sanitar,
tehnicieni laborator biomedical, tehnicieni radiologie medicală) și al celui din sistemul de apărare, ordine și
siguranță publică, implicat în activitățile aferente urgenței epidemiologice Covid-19, se acordă un bonus pentru
baby sitter de maxim 1000 de euro pe familie.
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BONUS PENTRU BABY SITTER

Cum depun cererea?
Trebuie depusă la INPS, după modalitățile obișnuite de solicitare a prestațiilor:
- Pe portalul www.inps.it - sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > acces cu PIN (sau SPID, CIE, CSN) >
“Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby-sitting”;

- CONTACT CENTER numărul verde 803.164 (gratuit din rețeaua fixă) sau numărul 06 164.164 (apelabil de pe mobil);

Instituțiile de asistență PATRONATI (care asigură asistentă și servicii gratuite pentru depunerea cererii).

! Nu se acordă bonusul pentru baby sitter în următoarele situații:
Unul dintre părinți este șomer / nu lucrează sau beneficiază de prestații pentru susținereavenitului;
S-a depus cerere pentru obținerea concediului parental extraordinar Covid 19.
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ZILE LIBERE PENTRU LUCRĂTORII 

CARE ASISTĂ UN MEMBRU DE FAMILIE CU HANDICAP GRAV

Cine poate beneficia?
Lucrătorii, din domeniul privat și public, care asistă un membru de familie cu handicap grav
(care nu este internat în regim continuu) și lucrătorii cărora le este recunoscut un handicap
grav pot beneficia, în total, în lunile martie și aprilie 2020, de 18 zile de libere plătite (3 zile
pe lună prevăzute prin Legea 104 pentru lunile martie și aprilie, cărora li se adaugă în total
12 zile libere ce pot fi solicitate în lunile martie și aprilie, inclusiv împărțite pe ore).

Cum se depune cererea?
Lucrătorii din domeniul privat trebuie să depună cerere la INPS în situațiile în care nu
dețin o autorizație valabilă pentru lunile martie și aprilie / nu au depus anterior o cerere
care să acopere lunile martie și aprilie (lucrătorii agricoli și lucrătorii din domeniul
spectacolului cu contacte cu durată determinată).
Angajații din domeniul public trebuie să depună cererea la instituția publică angajatoare.

Până la 30 aprilie, în ceea ce îi privește pe lucrătorii din domeniul public și privat cu handicap grav, persoanele cu
imunodepresie sau care suferă de boli oncologice ori sunt supuse unor terapii ”salvavita”, neprezentarea la serviciu la

indicațiile autorităților competente sanitare echivalează cu perioada de internare în spital.
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Pentru clarificări suplimentare vă rugăm să contactați
Biroul atașatului pentru probleme de muncă și

sociale din cadrul
Ambasadei României în Republica Italiană:

Tel: (+39) 06 806 96 326
roma.social@mae.ro

roma.social1@mae.ro


