
Depunerea unei Cereri săptămânale pentru

Compensația de șomaj pentru 
starea de urgență cauzată de 

pandemie



Compensația de șomaj pentru starea de urgență 
cauzată de pandemie
PEUC (Compensația de șomaj pentru starea de urgență cauzată de pandemie) este un 
program temporar care oferă compensație de șomaj pe o perioadă prelungită, de 13 
săptămâni, persoanelor fizice care și-au folosit toate drepturile la compensația aferentă 
asigurării de șomaj obișnuiteși care nu se califică pentru o nouă cerere pentru 
compensație obișnuită într-un alt stat sau printr-un program federal.

După ce ați depus noua solicitare de prelungire a PEUC, veți completa Cereri de 
compensație săptămânale separate pentru fiecare săptămână pentru care doriți să 
beneficiați de prestații PEUC. Nu va trebui să completați această cerere pentru 
săptămânile pentru care ați depus deja cereri prin Sistemul de cereri online sau prin 
Linia pentru cereri săptămânale. De asemenea, veți începe să vă depuneți rapoartele 
pentru cererile săptămânale, pentru fiecare săptămână pentru care solicitați prestații 
PEUC, până la prelucrarea solicitării dumneavoastră.

Acest document vă va ajuta să navigați Raportul pentru cererea săptămânală. Acest 
ghid se adresează tuturor celor care au depus o solicitare PEUC. 



***Acest formular trebuie folosit doar pentru cererile aferente 
săptămânilor anterioare ca parte din solicitarea dumneavoastră PEUC sau 
dacă nu puteți depune cererea prin Sistemul de cereri online sau prin Linia 
pentru cereri săptămânale.*** 

Odată ce solicitarea dumneavoastră PEUC a fost prelucrată, veți fi notificat 
prin e-mail sau poștă și puteți începe să utilizați Sistemul de cereri online 
sau Linia pentru cereri săptămânale.



Puteți găsi formularul pentru solicitarea săptămânală pe 
site-ul nostru web unemployment.oregon.gov. 

Descărcați formularul și salvați-l pe dispozitivul dumneavoastră.

https://unemployment.oregon.gov/


Săptămână calendaristică

Nu puteți depune un raport pentru cererea săptămânală înainte de termen. Trebuie să 
așteptați să se încheie săptămâna pentru care depuneți cererea. 

Înainte de a începe să pregătiți raportul pentru cererea săptămânală, vă rugăm să salvați 
formularul pe dispozitivul dumneavoastră.

Veți pierdeți din progres dacă nu salvați mai întâi formularul.

* Săptămâna noastră calendaristică este calculată de duminică, la ora 12 AM, până sâmbătă, la 
ora 11:59 PM. 
Exemplul de mai jos prezintă săptămâna 3 mai 2020 - 9 mai 2020.

Duminică Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă



Formularul PDF care poate fi depus 
nu se va salva automat. Vă 
recomandăm cu tărie să salvați 
periodic datele pe care le-ați 
introdus în formular, cu ajutorul 
butonului Salvează de pe formular 
sau făcând clic pe Fișier>Salvare 
(sau Salvare ca).

Asigurați-vă că ați completat 
întregul formular. Formularele 
incomplete vor întârzia procesul. 
Dacă nu completați întregul 
formular sau nu îl certificați sau 
semnați, va trebui să completați un 
nou formular cu toate informațiile.

IMPORTANT



Cerere de compensație săptămânală
În cazul în care solicitarea dumneavoastră PEUC afost deja prelucrată și ați primit notificarea, nu 
folosiți acest formular pentru a solicita prestații pentru o săptămână. Va trebui să realizați 
depunerea fie prin Sistemul nostru de cereri online, fie prin apelarea Liniei pentru cereri 
săptămânale, la numărul de telefon indicat în Manualul Solicitantului. 

În cazul în care solicitarea dumneavoastră PEUC nu a fost încă prelucrată în sistemul nostru și 
doriți să solicitați prestațiile săptămânale pentru săptămâni pentru care nu ați depus nicio cerere 
după încetarea prestațiilor aferente asigurării dumneavoastră de șomaj obișnuite, veți fi nevoit să 
completați o certificare separată pentru fiecare săptămână pentru care doriți să solicitați 
prestații.

Urmăriți acest videoclip YouTube pentru 
informații privind completarea cererii de 
prestații săptămânale. 

Acesta va explica perspectivele actuale până 
la anularea stării de urgență referitoare la 
COVID-19 și declarate la nivel de stat și local.

https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be
https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm?u=F20200519A175147B10111478.144&lang=E
https://www.oregon.gov/employ/Unemployment/Claimant_Handbook/Pages/default.aspx


Vă rugăm să furnizați numele 
întreg și ID-ul de Client sau
Numărul de asigurare socială. 
ID-ul dumneavoastră de Client 
apare pe toate documentele pe 
care vi le-am transmis. 

Utilizați acest formular pentru a 
solicita prestațiile aferente unei 
singure săptămâni.

Trebuie să indicați datele zilelor de duminică (începutul săptămânii) și sâmbătă (sfârșitul 
săptămânii) din săptămâna pentru care depuneți cererea. Utilizați calendarul menționat mai sus 
pentru a determina datele săptămânii. 

Dacă introduceți datele incorecte, va exista o întârziere în prelucrarea prestațiilor dumneavoastră 
aferente săptămânii respective. 

Reveniți pe pagina noastră despre COVID-19 pentru a completa certificări săptămânale suplimentare 
pentru orice săptămâni pentru care nu ați depus cereri, începând cu săptămâna 29 martie 2020.

Sunteți obligat să completați toate câmpurile. 



Nu ați acceptat o ofertă de muncă săptămâna trecută? 

Vă întrebăm dacă vi s-a oferit un loc de muncă și dacă dumneavoastră l-ați refuzat. 

Da, dacă ați refuzat locul de muncă.
Nu, dacă nu ați refuzat locul de 
muncă. 

Folosind exemplul de pe pagina anterioară, indicați data zilei de sâmbătă din săptămâna pentru care 
doriți să depuneți cererea.

Săptămâna trecută v-ați dat demisia? 

Vă întrebăm dacă săptămâna trecută v-ați dat demisia voluntar din funcție. 

Da, dacă v-ați dat demisia. 
Nu, dacă nu v-ați dat demisia sau dacă deja nu aveați un loc de muncă. 

Săptămâna trecută ați fost concediat sau suspendat (de) la locul de muncă? 

Vă întrebăm dacă săptămâna trecută ați fost suspendat sau dacă angajatorul v-a concediat.

Da, dacă ați fost concediat sau suspendat.
Nu, dacă nu ați fost concediat sau suspendat. 

*Notă: A fi disponibilizat ca urmare a lipsei de activitate nu se consideră concediere.



În ultima săptămână ați fost departe de domiciliul dumneavoastră permanent mai mult de 3 zile?

Dorim să aflăm dacă ați fost în afara orașului mai mult de trei zile în timpul săptămânii pentru care 
solicitați prestații. 

Da, dacă ați fost plecat mai mult de trei zile.

Nu, dacă nu ați fost plecat deloc sau dacă ați fost plecat timp de mai puțin de trei zile în timpul 
săptămânii pentru care solicitați prestații.

Săptămâna trecută ați fost apt fizic și mental pentru a vă desfășura activitatea normală? 

Vă întrebăm dacă ați fost apt de muncă în săptămâna pentru care solicitați prestații. 

Sunteți considerat „apt” de muncă dacă aveați capacitatea fizică și mentală de a desfășura activitate. 
Dacă erați în carantină, dar nu și bolnav, sunteți considerat „apt” de muncă. 

Conform regulilor temporare actuale , dacă v-ați aflat acasă în cea mai mare parte a săptămânii (mai 
mult de 3 zile și jumătate) din cauză că erați bolnav de COVID-19 sau prezentați alte simptome 
asemănătoare gripei care v-au împiedicat să vă desfășurați activitatea, sunteți considerat „apt” de 
muncă, cu condiția să nu fi fost spitalizat în timpul săptămânii respective. 

Dacă ați fost spitalizat în timpul acestei săptămâni, se consideră că nu ați fost „apt” de muncă în 
săptămâna respectivă.



În fiecare zi a ultimei săptămâni ați fost dispus să desfășurați activitate sau apt de a accepta și 
prelua activități cu normă întreagă, cu normă redusă sau în regim temporar? 

Vă întrebăm dacă ați fi fost disponibil pentru muncă în cazul în care starea de carantină nu ar fi fost 
instaurată sau dacă sunteți dispus să căutați sau să vă întoarceți la locul de muncă în momentul în 
care este anulată starea de urgență referitoare la COVID-19 și declarată la nivel de stat și local.

Săptămâna trecută ați căutat activ un loc de muncă? 

Dorim să aflăm dacă ați căutat un loc de muncă în săptămâna pentru care solicitați prestații.

Căutați activ un loc de muncă în cazul în care vă veți întoarce la angajator sau sunteți dispus să 
căutați un loc de muncă după anularea stării de urgență referitoare la COVID-19 și declarate la nivel 
de stat și local. 

*Notă: Urmăriți acest videoclip YouTube pentru a afla regulile de 
urgență și așteptările actuale 

https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be


Săptămâna trecută ați desfășurat activitate sau v-ați aflat în concediu de odihnă cu plată? 

Dorim să știm dacă în această săptămână ați desfășurat activitate sau dacă ați primit orice plată aferentă acesteia. 

Raportați veniturile brute în cazul în care ați desfășurat activitate în timpul săptămânii sau dacă ați primit o primă de 
vacanță, precum și dacă intenționați să reveniți la angajator. Nu raportați prima de vacanță dacă ați încheiat permanent 
raportul de muncă cu angajatorul.

Introduceți numărul total de ore
În acest câmp trebuie să introduceți numărul de ore lucrate în timpul săptămânii. Dacă nu ați lucrat, dar ați primit o primă 
de vacanță, introduceți cel puțin o oră.

Veniturile brute totale (înainte de orice deduceri)
În acest câmp trebuie să introduceți veniturile brute pentru săptămâna pentru care solicitați prestații, chiar dacă nu ați fost 
încă plătit. Dacă ați primit o primă de vacanță sau pentru orice alt tip de concediu (și dacă intenționați să reveniți la 
angajator), trebuie să introduceți suma primită.

Exemplul 1: Câștigați 14$ pe oră și ați lucrat 5 ore în 
timpul săptămânii pentru care solicitați prestații, dar 
veți încasa plata abia săptămâna viitoare. 

$14 X 5 ore = 70 Ați câștigat 70 de dolari în timpul 
săptămânii 

Exemplul 2: Câștigați 14$ pe oră și nu ați lucrat în timpul 
săptămânii pentru care solicitați prestații, dar ați încasat o 
primă de vacanță pentru 5 ore și o primă de concediu 
pentru 5 ore. 

$14 X 10 ore = 140 Ați câștigat 140 de dolari în timpul 
săptămânii



Dacă nu enumerați cel puțin două persoane de contact ale angajatorului și trei 
activități de căutare a unui loc de muncă, atunci răspundeți „Da” în caseta 
disponibilizat temporar/temporarily laid off (TLO) de mai sus. Prin marcarea 
acestei casete certificați faptul că „sunteți în căutarea unui loc de muncă în 
mod activ” conform descrierii anterioare din regulile temporare actuale. 

Puteți sări peste această casetă dacă:

• Ați certificat faptul că „ați căutat 
activ un loc de muncă” prin faptul 
că intenționați să vă întoarceți la 
angajatorul dumneavoastră obișnuit 
în momentul în care un loc de 
muncă devine disponibil; sau 

• Aveți intenția de a căuta un loc de 
muncă în momentul în care nu mai 
este instituită starea de urgență la 
nivel de stat și local. 

Selectați această 
casetă dacă sunteți un 
membru solvabil al 
unui sindicat închis. 

Activități de căutare a unui loc de muncă



Citiți informațiile și certificați faptul că informațiile furnizate în 
formular sunt corecte conform propriilor cunoștințe. 

Semnătura dumneavoastră este necesară alături de data la care 
semnați documentul. 

Pentru încărcarea în siguranță, numele dumneavoastră în clar va fi 
acceptat ca semnătură.



Accesați portalul pentru încărcarea în siguranță din Sistemul 
de cereri online.

Selectați opțiunea (PEUC) de Prelungire. 

Instrucțiuni pentru încărcarea în siguranță

SALVAȚI-VĂ solicitarea 
înainte de a o încărca.

IMPORTANT

https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm?u=F20200519A175147B10111478.144&lang=E


Introduceți numărul SSN și codul PIN

Notă: codul PIN este același număr pe care l-ați folosit pentru 
depunerea cererii și solicitarea prestațiilor săptămânale

Faceți clic pe Continuare/Continue

Instrucțiuni pentru încărcarea în siguranță
SALVAȚI-VĂ solicitarea 
înainte de a o încărca.

Puteți sări peste acest pas folosind codul PIN pentru a vă încărca solicitarea; cu toate 
acestea, veți fi nevoit să folosiți codul PIN pentru a depune cererile săptămânale după 
prelucrarea solicitării dumneavoastră PEUC. 

IMPORTANT



Certificați faptul că sunteți de acord cu declarația privind frauda prin 
introducerea numelui dumneavoastră complet. 

Faceți clic pe Continuare/Continue

Instrucțiuni pentru încărcarea în siguranță
SALVAȚI-VĂ solicitarea 
înainte de a o încărca.

Prenume și Nume

IMPORTANT



Instrucțiuni pentru încărcarea în siguranță
SALVAȚI-VĂ solicitarea 
înainte de a o încărca.

Introduceți un număr de 
telefon valabil la care 
puteți fi contactat.

Introduceți o adresă de 
e-mail valabilă la care 
vă putem notifica în 
legătură cu faptul că 
solicitarea 
dumneavoastră a fost 
prelucrată.Selectați tipul documentului pe care îl încărcați: 

Pentru Solicitarea PEUC selectați Autocertificarea/Înscrierea PEUC

Pentru Cererea de prestații săptămânală selectați Certificarea cererii săptămânale

Puteți încărca documentul în următoarele formate: PDF, PNG, GIF, TIF, BMP, JPG sau JPEG.

IMPORTANT



Instrucțiuni pentru încărcarea în siguranță
SALVAȚI-VĂ solicitarea 
înainte de a o încărca.

Odată ce ați selectat fișierul, faceți clic pe „Încărcare/Upload”.

Selectați butonul 
„Răsfoire/Browse” 
pentru a găsi 
documentul pe care 
doriți să îl încărcați.

IMPORTANT



Instrucțiuni pentru încărcarea în siguranță
SALVAȚI-VĂ solicitarea 
înainte de a o încărca.

Dacă ați terminat de încărcat fișierele, faceți clic pe „Finalizează Depunerea 
mea/Complete My Submission”.

Puteți încărca fișiere 
suplimentare.

Selectați butonul 
„Răsfoire/Browse” 
pentru a găsi 
documentul pe care 
doriți să îl încărcați.

IMPORTANT



Instrucțiuni pentru încărcarea în siguranță

SALVAȚI-VĂ solicitarea 
înainte de a o încărca.

Această pagină te va informa de faptul că documentele dumneavoastră au fost 
încărcate cu succes. 

Veți primi un număr de confirmare și instrucțiuni cu privire la următorii pași. Păstrați 
acest număr pentru propria evidență.

IMPORTANT



IMPORTANT: Asigurați-vă că solicitați prestații pentru fiecare 

săptămână pentru care doriți să încasați bani.

Aflați mai multe informații despre Compensația de șomaj 

pentru starea de urgență cauzată de pandemie (PEUC) la 

adresa:

unemployment.oregon.gov


