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dreptul muncii - modificări legislative publicate în iunie 2020 

Ordinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 457/2020 privind aprobarea 
modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și 
angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative a fost publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din data de 05 iunie 2020, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Ordinul aprobă modelul documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 
pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte 
normative, respectiv al cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care beneficiază de prevederile 
art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020, prevăzut în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă 
din Ordin. 

Ordinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 456/2020 pentru aprobarea 
Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților 
și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative a fost publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din data de 09 iunie 2020, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Ordinul aprobă Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul 
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor 
acte normative. 

Astfel, pentru acordarea sumelor prevăzute la art. III alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020, 
angajatorii încheie cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în raza 
căreia aceștia își au sediul social, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, o convenție (al cărei model este 
prevăzut în anexa nr. 1). 

Sumele prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 se acordă angajatorilor în 
situația în care persoanele din categoriile menționate la aceste alineate sunt înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor 
pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București. 

Sumele prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 se acordă angajatorilor 
lunar, de la data încheierii convenției prevăzute mai sus, proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de 
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persoanele încadrate în muncă în condițiile prevăzute de aceste alineate. Aceste sume se acordă și pentru perioada 
concediului de odihnă. 

În perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate în baza convenției prevăzute la art. 2 
alin. (1) sunt suspendate, sumele prevăzute la art. III alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 
nu se acordă. 

Sumele lunare cuvenite conform art. III alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 se acordă de 
agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, din bugetul asigurărilor pentru 
șomaj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor 
necesare pentru verificarea și acordarea acestor sume. 

Ordinul ministrului sănătății nr. 1074/724/2020 pentru 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. 503 din data de 12 iunie 2020, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile 
de asigurări sociale de sănătate sunt modificate în sensul introducerii unor dispoziții specifice privind certificatele de 
concediu medical care se acordă persoanelor asigurate pentru care s-a instituit măsura de carantină asupra unei 
comunități în vederea prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19. 

Astfel, se stabilește că, pentru persoanele asigurate carantinate într-o comunitate, în perioada stării de urgență instituite 
la nivel național în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999, certificatele de concediu medical se pot 
acorda și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 45 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgență. 

Totodată, pentru persoanele asigurate carantinate într-o comunitate, în altă perioadă decât cea prevăzută mai sus, 
certificatele de concediu medical se pot acorda și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de 
la data încetării perioadei de carantină. 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de 
simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor 
drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții 
a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din data de 12 iunie 2020, intrând în vigoare la aceeași 
dată. 

Ordonanța prevede că, începând cu intrarea sa în vigoare, ajutorul de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010 privind 
sistemul public de pensii se acordă și în cazul persoanei decedate care se află în concediu pentru creșterea copilului 
până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv până la 7 ani în cazul copilului cu handicap, acordat în baza Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, dacă, anterior 
suspendării raportului de muncă sau de serviciu pentru acordarea acestui concediu, persoana era asigurată obligatoriu. 



 

 
 

 

News in Laws – Buletin Legislativ Lunar 
Iulie 2020 

www.vf.ro
 
  

Ajutorul de deces se acordă și în cazul decesului unui membru de familie al persoanei aflate în concediul pentru 
creșterea copilului, astfel cum este definit la art. 126 alin. (2) din Legea nr. 263/2010. 

De asemenea, persoanele care, după data de 13 iunie 2020, se află într-o situație de imposibilitate a realizării de venituri 
supuse impozitului, activitatea acestora desfășurându-se în domeniile de activitate în care se mențin restricții potrivit 
actelor emise de autoritățile competente, beneficiază în continuare de drepturile prevăzute de art. 2 (indemnizația 
acordată în cazul concediului de pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani), 7 (stimulentul de 
inserție), 31 (concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani) și art. 32 alin. (5) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 111/2010. 

Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 
și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din data de 16 iunie 

2020, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Hotărârea stabilește că, începând cu data de 17 iunie 2020, se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg 
teritoriul țării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

Printre altele, Hotărârea menționează că, în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în 
comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile stabilite prin ordinul 
comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 
55/2020. Guvernul României, prin Ministerul Sănătății, va pune la dispoziția autorităților administrației publice locale 
necesarul de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale 
respective. 

În plus, se menține obligația instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza 
activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea 
obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în condițiile stabilite prin ordinul comun 
al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.   

Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul 
muncii a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din data de 18 iunie 2020, intrând în vigoare 

de la 21 iunie 2020. 

Articolul 260 alineatul (1) litera i) din Codul muncii este modificat, în sensul în care se prevede că nerespectarea 
dispozițiilor privind munca suplimentară se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru fiecare persoană 
identificată ca prestând muncă suplimentară. 

Vechea reglementare nu prevedea că această sancțiune se aplică pentru fiecare angajat găsit de inspectorii munci într-
o astfel de situație. Nerespectarea regimului prescris în Codul muncii referitor la munca suplimentară atrăgea, până 



 

 
 

 

News in Laws – Buletin Legislativ Lunar 
Iulie 2020 

www.vf.ro
 
  

acum, amenzi între 1.500 și 3.000 de lei, indiferent cum arăta situația la sediul firmei, adică indiferent cât de mulți salariați 
munciseră peste program în alte condiții decât cele prevăzute de lege. 

Ordinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 491/2020 pentru 
modificarea anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței 
de Muncă nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. 
(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active 
de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor 
acte normative a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din data de 30 iunie 2020, intrând în 

vigoare la aceeași dată. 

Prin Ordin este modificată Anexa nr. 3 (conținând modelul listei persoanelor pentru care angajatorii pot solicita 
decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de 
bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, în perioada stării de urgență sau alertă) la Ordinul președintelui 
Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor 
prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de 
sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2.  

 

 


