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dreptul muncii - modificări legislative publicate în martie 2020 

Hotărârea Guvernului nr. 157/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 
privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea 
protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, precum și 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea 
cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor 
legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă a fost publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din data de 04 martie 2020, intrând în vigoare la aceeași dată.  

Hotărârea aduce o serie de modificări următoarelor acte normative referitoare la securitatea și sănătatea în muncă 
a lucrătorilor:  

(i) Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în 
muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici – 
se precizează că pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivelul Uniunii Europene sau la 
nivel comunitar o valoare-limită de referință privind expunerea profesională, această valoare devine 
valoare de referință obligatorie națională și au fost modificate Anexa 1 (cuprinzând valori-limită 
obligatorii de expunere profesională la agenți chimici) și Anexa 4 (cuprinzând valori-limită pentru pulberi); 
și 

(ii) Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate 
pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni 
la locul de muncă – se pune accent pe supravegherea stării de sănătate după încetarea expunerii, în 
vederea depistării precoce a cancerului profesional și a pneumoconiozelor, și sunt modificate anumite 
aspecte din cuprinsul Anexei 1 (cuprinzând tipurile de agenți cu acțiune cancerigenă sau mutagenă) și  
Anexei 2 (cuprinzând recomandări practice cu privire la supravegherea medicală a lucătorilor). 

Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea 
copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ a fost publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 209 din data de 14 martie 2020, intrând în vigoare la 17 martie 2020, astfel cum 
aceasta a fost modificată prin O.U.G. nr. 30/2020, O.U.G. nr. 32/2020 și O.U.G. nr. 41/2020. 

Legea stabilește acordarea de zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării 
cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a condițiilor 
meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu 
atribuții în domeniu. Dreptul de a beneficia de aceste zile libere există pe toată perioada în care autoritățile 
competente decid închiderea respectivelor unități de învățământ. Dispozițiile Legii nr. 19/2020 se aplică tuturor 
angajaților din mediul public și privat. 
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Pentru ca părinții (sunt incluși în categoria părinților: (i) părintele firesc; (ii) adoptatorul; (iii) persoana care are 
copilul/copiii în încredințare în vederea adopției; (iv) persoana care are în plasament copilul sau în tutelă; (v) 
persoana desemnată care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui; (vi) 
părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învățământ) să 
beneficieze de aceste zile libere este necesar să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții: (i) să aibă 
copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă 
de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ; (ii) locul de muncă ocupat să nu permită munca la 
domiciliu sau telemunca. 

Părintele nu beneficiază de prevederile Legii nr. 19/2020 dacă: (i) este în concediu pentru creșterea copilului în 
vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, în concediu fără plată, dacă nu a solicitat 
concediu pentru creșterea copilului, sau este în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani; (ii) este 
asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere; (iii) se află în concediu de odihnă/ concediu fără plată; 
(iv) raportul său de muncă este suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului sau în cazul 
soțului/soției acestuia, când acesta/aceasta din urmă are contractul de muncă suspendat urmare a întreruperii sau 
reducerii temporare a activității angajatorului său, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, 
tehnologice, structurale sau similare; (v) celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, 
venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități 
agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal. 

Ca și procedură, zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va 
supraveghea copilul în perioada în care autoritățile competente decid închiderea respectivelor unități de 
învățământ. Această cerere trebuie însoțită de: (i) o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care 
să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 19/2020 și că nu 
se află în vreuna dintre situațiile de excepție, precum și (ii) o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale 
copilului/copiilor. 

Există anumite sectoare de activitate în care acordarea zilelor în baza Legii nr. 19/2020 se realizează numai cu 
acordul angajatorului, și anume: unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele 
nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și 
televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea 
localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, comerț alimentar, 
producție și distribuție medicamente și echipamente sanitare, distribuție carburanți, personalul din cadrul 
unităților farmaceutice. Angajatorii din aceste domenii trebuie să acorde zilele libere doar după epuizarea 
opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfășurarea activității și cu obligația asigurării 
continuității activității, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu 
și telemunca. 

Indemnizația pentru fiecare zi liberă se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de 
venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar 
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nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat. Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de 
asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru muncă, în condițiile Codului fiscal. 

Prin O.U.G. nr. 41/2020 s-a introdus prevederea potrivit căreia se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru 
supravegherea copiilor, inclusiv pe perioada vacanțelor școlare, în situația închiderii temporare a unităților de 
învățământ și a unităților de educație antepreșcolară, ca urmare a stării de urgență decretate în condițiile legii. 

Legea nr. 24/2020 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea 
biletelor de valoare a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din data de 20 martie 

2020, intrând în vigoare la 01 aprilie 2020.  

Legea stabilește modificarea valorii nominale a unui tichet de masă, aceasta neputând depăși suma de 20 de Lei 
(valoarea nominală maximă anterioară era de 15,18 Lei). 

Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind 
acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii 
temporare a unităților de învățământ a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 

data de 21 martie 2020, intrând în vigoare la aceeași dată.  

Hotărârea prevede că zilele libere plătite pentru unul dintre părinți, în situația suspendării cursurilor sau închiderii 
temporare a unităților de învățământ, în temeiul Legii nr. 19/2020 și al Decretului nr. 195/2020 privind instituirea 
stării de urgență pe teritoriul României, sunt zilele lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată, cu 
excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare. Ulterior modificării Legii nr. 19/2020, au fost incluse în 
categoria zilelor libere plătite și zilele lucrătoare din perioada vacanțelor școlare. 

Totodată, se menționează că alături de cererea ce trebuie depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea 
copilul în perioada  în care unitățile de învățământ sunt închise, este necesară și declarația pe propria răspundere 
a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere plătite în baza Legii 
nr. 19/2020 și nici nu se află în una dintre situațiile în care nu beneficiază de prevederile respectivei Legi, precum 
și de copia certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor. Modelul orientativ al declarației pe 
proprie răspundere este inclus în anexa ce face parte integrantă din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020.  

De asemenea, este stabilită procedura ce trebuie parcursă de către angajator pentru decontarea sumelor pentru 
plata indemnizației acordate salariaților în baza Legii nr. 19/2020. În acest sens, angajatorul trebuie să depună o 
cerere (ale cărei elemente obligatorii sunt enumerate în Hotararea Guvernului nr. 217/2020) la agențiile pentru 
ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară 
activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, însoțită de următoarele documente: (i) lista 
angajaților care au beneficiat de zile libere și indemnizația acordată; (ii) copii de pe statele de plată din care să 
reiasă acordarea indemnizației; (iii) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin 
care atestă că lista angajaților beneficiari conține persoanele care îndeplinesc condițiile legii; modelul declarației  
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a fost aprobat prin Ordinul ANOFM nr. 346/26.03.2020; și (iv) dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente 
lunii în care s-a plătit indemnizația. 

Documentele mai-sus menționate se transmit prin poșta electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare 
agreat, în cel mult 30 zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației. 

Decontarea către angajator a sumelor plătite cu titlu de indemnizație pentru zilele libere acordate părinților se va 
face în termen de 60 zile calendaristice de la data înregistrării documentelor. 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în 
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din data de 21 martie 2020, intrând în vigoare la 
aceeași dată, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 32/2020. 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020 (“O.U.G. 30/2020”) a introdus o serie de măsuri importante în 
domeniul siguranței sociale și economice a populației, precum și al protecției sociale pe perioada stării de urgență 
decretate. Dintre aceste măsuri și modificări, menționăm următoarele: 

a) acordarea stimulentului de inserție (acordat persoanelor care decid să revină la serviciu înainte de 
terminarea concediului pentru creșterea copilului) prevăzut la art. 7 din O.U.G. nr. 111/2010 se efectuează 
fără întrerupere, pe o perioadă de 90 zile în cazul persoanelor care, începând cu data intrării în vigoare a 
O.U.G. 30/2020, se află în una sau mai multe dintre următoarele situații: (i) beneficiază de concediu pentru 
incapacitate temporară de muncă, de concediu pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea 
capacității de muncă sau de concediu pentru îngrijirea copilului bolnav; (ii) beneficiază de concediu 
prevăzut de Legea 19/2020; (iii) se află în perioada prevăzută la art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii 
(șomaj tehnic); (iv) li s-a suspendat ori le-a încetat raportul de muncă ori de serviciu, ca urmare a instituirii 
situației de urgență în condițiile O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de 
urgență; 

b) pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, pentru perioada suspendării 
temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) 
lit. c) din Codul muncii (șomaj tehnic), ca urmare a efectelor produse de Coronavirusul SARS-CoV-2, 
indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului 
de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul 
salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020. 

De prevederile de mai sus beneficiază salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea 
total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de 
urgență decretate, conform unei declarații pe propria răspundere a angajatorului. 
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Sunt reglementate 2 cazuri speciale: (i) în situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte 
individuale de muncă din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii 
stării de urgență, acesta nu beneficiază de indemnizația reglementată de art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 
30/2020; (ii) în situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate 
sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, acesta beneficiază de indemnizația prevăzută de 
art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020 aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele 
mai avantajoase.  

Este stabilită procedura în baza căreia se realizează plata indemnizației din bugetul asigurărilor pentru 
șomaj și documentația necesară ce trebuie depusă de angajatori pentru obținerea sumelor necesare plății 
indemnizației de șomaj tehnic prevăzute de  art. XI din OUG nr. 30/2020 (modelele documentelor 
necesare au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 741/2020), precum și 
regimul fiscal aplicabil indemnizației. 

Pentru mai multe detalii referitoare la acest subiect, puteți consulta următorul link: 
https://www.vf.ro/somajul-tehnic-si-ajutoarele-acordate-de-stat-pentru-diminuarea-efectelor-negative-
produse-de-coronavirusul-sars-cov-2-in-romania/. 

c) este prevăzut și un ajutor pentru alți profesioniști, respectiv: (i) profesioniști, astfel cum aceștia sunt 
definiți de Codul civil (în această categorie se află persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, 
întreprinderile familiale, profesii liberale, etc.); (ii) persoanele care au încheiat convenții individuale de 

muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea cooperației; (iii) persoanele fizice care obțin venituri 
exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe (de exemplu: scriitori, compozitori, fotografi, artiști 
plastici etc.) și (iv) sportivii și persoanele care au un contract de activitate sportivă (antrenori, arbitri). 

Astfel, primele trei categorii de beneficiari enumerate mai sus vor putea primi în baza art. XV din OUG nr. 
30/2020 o indemnizație lunară egală cu 75% din câștigul salarial mediu brut (4.071,75 Lei), în timp ce 
persoanele având contracte de activitate sportivă vor putea primi 75% din drepturile în bani aferente 
contraprestației sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut. 

Condițiile ce trebuie îndeplinite de aceste categorii de beneficiari pentru a beneficia de sprijinul financiar 
de la stat în baza art. XV din OUG nr. 30/2020 sunt următoarele: (i) pentru primele trei categorii de 
beneficiari enumerate mai sus, să existe o întrerupere a activității ca urmare a efectelor Coronavirusului 
SARS-CoV-2 pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020; (ii) pentru cea de-a patra 
categorie de beneficiari amintită mai sus, să existe suspendarea temporară a contractului de activitate 
sportivă, din inițiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor Coronavirusului SARS-CoV-2. 

De asemenea, este prevăzută procedura ce trebuie urmată de beneficiarii care pot aplica pentru obținerea 
ajutorului. Aceștia trebuie să depună individual, prin poștă electronică, la agențiile pentru plăți și inspecție 
socială județene sau a Municipiului București o serie de documente specifice fiecărei categorii.  

https://www.vf.ro/somajul-tehnic-si-ajutoarele-acordate-de-stat-pentru-diminuarea-efectelor-negative-produse-de-coronavirusul-sars-cov-2-in-romania/
https://www.vf.ro/somajul-tehnic-si-ajutoarele-acordate-de-stat-pentru-diminuarea-efectelor-negative-produse-de-coronavirusul-sars-cov-2-in-romania/
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d) s-a stabilit că, persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în 
sistemul de asigurări sociale de sănătate au dreptul la concediu și indemnizație pentru incapacitate 
temporară de muncă, fără îndeplinirea condiției de stagiu de asigurare, în cazul urgențelor medico-
chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor și SIDA; în plus, persoanele 
asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale 
de sănătate au dreptul la concediu și indemnizație pentru carantină, fără îndeplinirea condiției privind 
stagiul de asigurare. 

Ordinul Ministrului Sănătății nr. 502/417/2020 pentru modificarea și completarea Normelor 
de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul 
Ministrului Sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 
15/2018/1.311/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din data de 27 martie 

2020, intrând în vigoare la aceeași dată.  

Printre modificările și completările aduse Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, menționăm următoarele: 

 pentru persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un tratament în 
străinătate pentru afecțiuni care nu pot fi tratate în țară, precum și pentru cele care își pierd capacitatea de 
muncă în timp ce se află în altă țară în interes de serviciu sau în interes personal, se precizează că certificatele 
de concediu medical se eliberează de către casa de asigurări de sănătate la care angajatorul persoanei asigurate 
depune Declarația 112 sau de către cea cu care aceasta are încheiat contractul de asigurare pentru concedii și 
indemnizații de asigurări sociale de sănătate, după caz; 

 a fost modificat modelul adeverinței pe care angajatorul (în calitate de plătitor de indemnizații de asigurări 
sociale de sănătate) trebuie să o elibereze salariatului (în calitate de asigurat), din care să rezulte numărul de 
zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 luni; adeverința este 
necesară pentru acordarea certificatelor de concediu medical; 

 a fost introdus un nou capitol (IV) conținând dispoziții specifice privind certificatele de concediu medical 
acordate în perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020.  

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în 
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială a fost publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 260 din data de 30 martie 2020, intrând în vigoare la aceeași dată.  
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Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2020 (“O.U.G. 32/2020”) a modificat O.U.G. nr. 30/2020 în mod radical, 
fiind aduse completări Legii nr. 19/2020 și procedurilor pentru acordarea ajutoarelor de către stat în cazul 
șomajului tehnic și al celorlalți profesioniști care și-au întrerupt activitatea ca urmare a efectelor Coronavirusului 
SARS-CoV-2  (astfel cum am arătat mai sus). Pe lângă aceste modificări, O.U.G. nr. 32/2020 mai stabilește 
următoarele: 

a) în ceea ce privește acordarea stimulentului de inserție potrivit art. II din O.U.G. nr. 30/2020, este introdusă 
procedura de transmitere a documentelor către agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, 
respectiv a municipiului București; 

b) se precizează că, pe perioada stării de urgență , cererile și documentele doveditoare pentru solicitarea 
drepturilor de asigurări sociale și de șomaj se realizează prin poșta electronică; 

c) se menționează că, pe perioada instituirii stării de urgență, prin efectul legii, se suspendă sau nu încep 
procedurile de recuperare a debitelor și de executare silită, pentru toate drepturile de asistență socială; 

d) se stabilește că documentele necesare pentru obținerea ajutorului de deces pot fi transmise fie cu 
serviciile poștale, fie în format electronic; 

e) se stabilește că, în unitățile de educație antepreșcolară, similar cu unitățile de învățământ, activitatea se 
suspendă pe perioada instituirii stării de urgență; părinții ai căror copii sunt înscriși în unitățile de educație 
antepreșcolară menționate, beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 19/2020. 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere și 
prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea COVID-19 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 

din data de 30 martie 2020, intrând în vigoare la aceeași dată.  

Potrivit Ordonanței de urgență nr. 35/2020: 

 voucherele de vacanță aferente anului 2020 se emit doar pe suport electronic; 

 prin derogare de la prevederile alin. (4) al art. 2 din O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, 
perioada de valabilitate a voucherelor de vacanță emise în perioada martie 2019-decembrie 2019, indiferent 
de suport, se prelungește până la data de 31 mai 2021. 

Ordinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 346/2020 privind aprobarea 
modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea 
Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea 
unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a 



 

 
 

 

News in Laws – Buletin Legislativ Lunar 
Aprilie 2020 

www.vf.ro
 
  

unităților de învățământ a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din data de 31 martie 

2020, intrând în vigoare la aceeași dată.  

Ordinul a aprobat modelul declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea 
Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020, declarație ce trebuie depusă de angajator 
pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației [prin care se atestă că lista angajaților care au beneficiat 
de zilele libere conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020].  

Ordinul Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 740/2020 privind aprobarea modelului 
documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea 
unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate 
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în 
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială a fost publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 269 din data de 31 martie 2020, intrând în vigoare la aceeași dată.  

Ordinul a aprobat modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației 
prevăzute de art. XV alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, documente ce trebuie depuse de profesioniști (astfel cum 
aceștia sunt definiți de Codul civil), respectiv de persoanele care au încheiat convenții individuale de muncă în 
baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea cooperației care și-au întrerupt activitatea ca urmare a efectelor 
Coronavirusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020.  

Ordinul Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului 
documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea 
unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate 
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în 
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială a fost publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 269 din data de 31 martie 2020, intrând în vigoare la aceeași dată.  
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Ordinul a aprobat modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care urmează să 
beneficieze de plata indemnizației prevăzute la art. XII alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, documente ce trebuie 
depuse de  angajatorii a căror activitate a fost afectată de efectele produse de Coronavirusul SARS-CoV-2 - și-au 
redus sau întrerupt temporar activitatea, total sau parțial -, și care au fost nevoiți să decidă suspendarea temporară 
a contractelor de muncă în baza art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii.  

Ordinul Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 742/493/2020 privind aprobarea 
modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările 
aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție 
socială a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din data de 31 martie 2020, intrând în 

vigoare la aceeași dată.  

Ordinul a aprobat modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei cu participanții la activitatea 
sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea ca urmare a efectelor Coronavirusului SARS-CoV-2, care urmează 
să beneficieze de indemnizația prevăzută de art. XV alin. (2) din O.U.G. nr. 30/2020 în cuantum de 75% din 
drepturile în bani aferente contraprestației sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut. 

Ordinul Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 743/2802/2020 privind aprobarea 
modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările 
aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție 
socială a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din data de 31 martie 2020, intrând în 

vigoare la aceeași dată.  
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Ordinul a aprobat modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației 
prevăzute de art. XV alin. (4) din O.U.G. nr. 30/2020, documente ce trebuie depuse de persoanele fizice care obțin 
venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe care și-au întrerupt activitatea ca urmare a efectelor 
Coronavirusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020. 

 

 


