
1) Informațiile de mai jos se completează pentru fiecare activitate întreruptă sau redusă temporar 

ca urmare a faptului că angajatorul este afectat în mod 

direct sau indirect de imposibilitatea efectuării de tranzacții comerciale cu operatori economici 

din Ucraina, Federația Rusă și Belarus, ca urmare a 

efectelor generate de conflictul armat din Ucraina. 
2) Se completează în mod corespunzător cu „întreruptă” sau „redusă temporar”. 
3) Se bifează în mod corespunzător. 
4) Informațiile de mai jos se completează pentru fiecare operator economic din Ucraina, 

Federația Rusă și Belarus, în parte. 
5) Se completează în mod corespunzător cu: Ucraina, Federația Rusă sau Belarus. 
6) Se completează în mod corespunzător cu: fabricare, import, export, depozitare, transport sau 

comercializare de produse ori părți din acestea sau 

prestare de servicii. 
7) Informațiile de mai jos se completează pentru fiecare angajator în parte. 
8) Luna ianuarie 2022 sau luna similară a anului 2021. 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

Subsemnatul/(a), ................................, în calitate de administrator/reprezentant legal al 

angajatorului ........................, CUI/CIF ........................, cu sediul social în localitatea 

......................., str. ....................... nr. ......, județul .................../sectorul ....., cunoscând 

prevederile art. 326 cu privire la falsul în declarații din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, 

cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că1)
: 

Activitatea ....................................., cod CAEN ......................, pe care o desfășor în 

localitatea/localitățile ......................., județul/județele ......................................, este2) 

......................................, iar contractele individuale de muncă ale salariaților implicați în 

această activitate sunt suspendate temporar potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 

– Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrucât:3) 

 angajatorul, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina, se află 

în imposibilitatea efectuării de tranzacții comerciale cu4)
: 

➢ operatorul economic ........................, cu sediul în localitatea ........................., str. 

..................... nr. ......., țara ................., care desfășoară, cu respectarea legislației din 

...........................5), activități de: 6) ..........................................; 

 angajatorul are relații contractuale cu:7)  

➢ angajatorul ........................, CUI/CIF .........................., cu sediul social în localitatea 

......................., str. ........................... nr. ......., județul ......................../sectorul ........, iar 

acesta, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina, se află în 

imposibilitatea efectuării de tranzacții comerciale cu4)
: 

➢ operatorul economic ........................, cu sediul în localitatea ......................., str. 

........................ nr. ......., țara ................, care desfășoară, cu respectarea legislației din 

........................5), activități de: 6) .............................................,  

și  

încasările în sumă de ........................... lei realizate în luna .......................... 2022 pentru care se 

solicită indemnizația prevăzută la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2022 

privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat 

din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și 

Belarusului s-au diminuat cu ..........% față de încasările realizate în luna ..........................8) din 

anul .........., în sumă de ........................... lei. 

 

Anexez prezentei balanța de venituri și cheltuieli aferentă lunii......................... 2022 pentru care 

se solicită indemnizația prevăzută la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2022, 

precum și balanța de venituri și cheltuieli la care se raportează diminuarea. 

 

Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) .......................... 

Semnătura ................................ 

Data ...................... 


