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dreptul muncii - modificări legislative publicate în mai 2020 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare 
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. 358 

din data de 05 mai 2020, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Ordonanța de urgență prevede următoarele: 

 pentru persoanele care, la data instituirii stării de urgență, sunt beneficiare ale concediului și indemnizației 
pentru îngrijirea copilului cu dizabilități până la vârsta de 7 ani prevăzut la art. 31 alin. (1) și (2) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, 
drepturile aferente acestui concediu se continuă pe toată durata stării de urgență, instituită prin Decretul nr. 
195/2020 și prelungită prin Decretul nr. 240/2020, și în situația în care copilul a împlinit sau urmează să 
împlinească vârsta de 7 ani în această perioadă; 

 pentru personalul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale 
pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private pe 
toată perioada de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane 
din exterior, urmată ciclic de o perioadă de izolare preventivă la domiciliu, drepturile salariale se acordă, 
indiferent de timpul efectiv lucrat, la nivelul celor avute în luna anterioară decretării stării de urgență.  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale 
nr. 1/2011, precum și a altor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

394 din data de 14 mai 2020, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Ordonanța de urgență stabilește o serie de măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, dintre care amintim: 

 acordarea indemnizațiilor prevăzute de art. XI [acordate salariaților ale căror contracte de muncă au fost 
suspendate temporar din inițiativa angajatorului în baza art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii – șomaj tehnic] 
și art. XV (acordate altor categorii de profesioniști care și-au întrerupt/redus activitatea ca urmare a efectelor 
coronavirusului SARS-CoV-2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, se prelungește și pentru 
perioada cuprinsă între încetarea stării de urgență și 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după aceasta dată 
doar în domeniile în care se vor menține restricțiile; 
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 prin excepție de la prevederile art. 34 alin. (11) lit. a) și ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj, perioada de suspendare a raporturilor de muncă în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din 
Codul muncii, pe perioada stării de urgență și a stării de alertă instituite potrivit legii, se ia în calcul la stabilirea 
stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru 
indemnizația de șomaj; 

 pentru persoanele care la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 70/2020 (14 mai 2020) se află în concediu și plata 
indemnizației pentru creșterea copiilor prevăzută de art. 2 și a indemnizației pentru îngrijirea copilului cu 
handicap prevăzute de art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și 
indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, inclusiv în prelungirea prevăzută de O.U.G. nr. 32/2020 și de 
O.U.G. nr. 59/2020, se prelungește acordarea drepturilor până la data de 31 mai 2020; 

 valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective se menține pentru o perioadă de 90 de 
zile de la încetarea stării de urgență; 

 prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1) și alin. (11), precum și ale art. 4 din Legea nr. 19/2020, pentru anul 
2020, numărul de zile libere plătite pentru unul dintre părinți se stabilește până la încheierea cursurilor anului 
școlar 2019-2020, în condițiile legii, cu aplicarea prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020; 

 prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Codul muncii, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și 
instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile 
autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral 
sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați au 
obligația de a stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între salariați să 
se asigure existența unui interval de o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, într-un interval 
de trei ore; programul de muncă individualizat și modul de repartizare a acestuia pe zile se stabilesc în actul 
adițional la contractul individual de muncă sau în actul administrativ emis de conducătorul instituției sau 
autorității publice, după caz; 

 persoanelor asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, cărora li se interzice 
continuarea activității și pentru care a fost instituită măsura de carantină ca urmare a unei suspiciuni de 
infectare cu COVID-19, beneficiază de concedii și indemnizații pentru carantină, indiferent de locul în care 
aceasta se instituie, pentru o perioadă și pe baza documentelor prevăzute prin ordin al ministrului sănătății, în 
funcție de evoluția situației epidemiologice. 

Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 24/2020 privind aprobarea 
instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în 
contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 a fost publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 395 din data de 15 mai 2020, intrând în vigoare la aceeași dată și fiind abrogată ulterior, 
la 17 mai 2020, prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020. 
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Hotarârea prevede că, începând cu data de 15 mai 2020 se declară starea de alertă la nivel național, pentru o perioadă 
de 30 de zile. Dintre măsurile instituite prin Hotărâre, relevante pentru domeniul muncii și protecției sociale sunt 
următoarele: 

 instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii economici publici și privați au obligația organizării 
activității, astfel încât munca să se desfășoare de la domiciliul angajaților, iar dacă activitatea desfășurată nu 
permite acest lucru, să ia măsuri pentru: (i) asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul 
temperaturii personalului propriu și vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte; (ii) dezinfectarea 
obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile de lucru; (iii) respectarea regulilor privind desfășurarea 
activității în birourile cu spații comune (open space); (iv) decalarea programului de lucru, pentru entitățile cu 
un număr mai mare de 50 de salariați, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se 
realizeze la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranșe de minimum 20% din personal; 

 instituțiile publice și operatorii economici care desfășoară activități comerciale/de lucru cu publicul ce implică 
accesul persoanelor în interiorul clădirilor iau măsuri pentru organizarea activității, astfel: (i) accesul trebuie să 
fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană și o distanță 
minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate; (ii) să nu permită accesul persoanelor a căror 
temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3°C; (iii) să asigure dezinfectarea 
suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat/ghișeelor; 

 se menține posibilitatea angajatorilor de a dispune măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone 
special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcții esențiale 
pentru asigurarea funcționării producției, transportului și distribuției energiei electrice și gazelor naturale, a 
activităților de întreținere și mentenanță a echipamentelor și instalațiilor specifice, precum și a celorlalte 
activități de aprovizionare, respectiv extracție, producție și procesare a resurselor și materiilor prime și/sau 
semiprocesate energetice necesare funcționării corespunzătoare a Sistemului energetic național, în 
concordanță cu prevederile planurilor proprii de continuitate a activităților de bază. 

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din data de 15 mai 2020, intrând în 

vigoare începând cu data de 18 mai 2020. 

Legea are ca obiect instituirea, pe durata stării de alertă declaratä în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii 
efectelor pandemiei de COVID-19, a unor măsuri temporare și, după caz, graduale, în scopul protejării drepturilor la 
viață, la integritate fizică și la ocrotirea sănătății, inclusiv prin restrângerea exercițiului altor drepturi și libertăți 
fundamentale. 

În domeniul muncii și protecției sociale, Legea conține următoarele dispoziții: 

 pe durata stării de alertă, angajatorul poate dispune, cu consimțământul angajatului, desfășurarea activității în 
regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, modificarea locului de muncă ori a atribuțiilor acestuia; 
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 valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective de muncă se prelungește pe durata stării 
de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia; în cazul acestor contracte și 
acorduri, părțile au obligația inițierii negocierii colective în termen de 45 de zile de la încetarea stării de alertă, 
în condițiile legii; 

 pe durata stării de alertă, prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Codul muncii, angajatorii din 
sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și 
subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care 
capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr 
mai mare de 50 de salariați, pot stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât 
între salariați să se asigure existența unui interval de o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, 
într-o perioadă de 3 ore; 

 prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv 
ale actelor normative care o modifică și/sau o completează ori care cuprind dispoziții care privesc aplicarea 
prevederilor sale, se aplică în continuare, fără întrerupere, de la data încetării stării de urgență instituite prin 
decret, pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții, până la ridicarea acestora, dar nu mai 
târziu de data de 31 decembrie 2020; 

 pe durata stării de alertă, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru 
supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și 
completările ulterioare, se aplică până la finalizarea cursurilor anului școlar; 

 pe durata stării de alertă se interzice declararea, declanșarea sau desfășurarea conflictelor colective de muncă 
în unitățile sistemului energetic național, în unitățile operative de la sectoarele nucleare, în unitățile cu foc 
continuu, în unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, în 
transporturile pe căile ferate, în unitățile care asigură transportul în comun și salubrizarea localităților, precum 
și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă. 

Ordinul ministrului muncii și al protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3577/831/2020 
privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru 
asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în 
muncă, pe perioada stării de alertă a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din data 

de 16 mai 2020, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Potrivit Ordinului, pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru 
asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, toți angajatorii din 
sectorul public și din privat trebuie să implementeze o serie de măsuri (câteva dintre măsuri sunt opționale). 
Dintre acestea, enumerăm următoarele, cu recomandarea de a consulta actul normativ în vederea identificării tuturor 
măsurilor reglementate: 
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(a) să reinstruiască în domeniul securității și sănătății în muncă toți lucrătorii care au stat la domiciliu în perioada 
stării de urgență, șomaj tehnic, telemuncă, muncă la domiciliu etc;  

(b) să afișeze la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajații și 
pentru toate persoanele care intră în spațiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu 
coronavirusul SARS-CoV-2; 

(c) să informeze angajații, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare și de răspândire a 
virusului, cu privire la măsurile de protecție și la regulile de distanțare socială care se aplică în cadrul unității, 
precum și cu privire la regulile pentru gestionarea situațiilor în care angajații sau alte persoane care au acces la 
locul de muncă prezintă simptome ale infectării cu coronavirului SARS-CoV-2; 

(d) să informeze angajații cu privire la precauțiunile universal valabile: (i) menținerea distanței sociale de minimum 
1,5 metri în toate zonele publice; (ii) menținerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă și săpun, timp de cel puțin 
20 de secunde sau cu dezinfectanți avizați, ori de câte ori este nevoie; (iii) evitarea atingerii feței cu mâinile 
nespălate/nedezinfectate; (iv) menținerea igienei respirației: tuse și/sau strănut (în pliul cotului sau în șervețel 
de unică folosință), rinoree (în șervețel de unică folosință); după utilizare, șervețelul de unică folosință va fi 
aruncat în recipientul de colectare a deșeurilor și se va efectua imediat igiena mâinilor; (v) limitarea contactului 
cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanță de minimum 1,5 m; 

(e) pot asigura echipamente individuale specifice de protecție împotriva răspândirii coronavirusului SARS CoV-2 
(mască de protecție, mănuși) prin consultare cu responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă, în funcție 
de specificul activității; 

(f) pot individualiza programul de lucru al angajaților astfel încât între aceștia să se asigure existența unui interval 
de minimum o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, pe parcursul a minimum trei ore, în 
tranșe de minimum 20% din personal, fără a afecta durata programului normal de lucru, în cazul angajatorilor 
cu un număr mai mare de 50 de angajați care desfășoară activitatea în același spațiu de lucru; măsura are în 
vedere inclusiv spațiile de lucru cu mai mult de 50 de angajați, indiferent dacă salariații aparțin unor angajatori 
diferiți, fără a afecta durata programului normal de lucru; 

(g) să desemneze un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în 
unitate/instituție; 

(h) să amenajeze spațiul de lucru astfel încât să se poată păstra distanța fizică între angajați, prin stabilirea unui 
număr fix de persoane care pot lucra în aceeași încăpere; angajatorii pot monta, acolo unde este posibil, 
separatoare de plastic între birouri, în măsura în care birourile sunt apropiate; 

(i) să revizuiască instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă, conform prevederilor menționate și să 
le aducă la cunoștința angajaților. 

Ordinul prevede și care sunt măsurile speciale ce trebuie întreprinse în cazul în care un angajat este 
suspect/confirmat cu infectare cu coronavirusul SARS CoV-2, și anume: 
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 angajații cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) și/sau febră mai mare de 37,3 C° și/sau stare 
general alterată, apărute în timpul programului de lucru, vor fi imediat izolați de restul colegilor și trimiși la 
domiciliu sau la unități sanitare, în funcție de starea persoanei; în marea majoritate a cazurilor nu este necesară 
închiderea birourilor/clădirii; 

 dacă intervalul de timp în care angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă este mai scurt de 7 
zile: (i) se închid toate încăperile în care acesta a petrecut timp îndelungat (peste 20 de minute); (ii) înainte de 
încheierea programului se va asigura aerisirea mecanică a încăperii (deschiderea geamurilor); (iii) pentru a 
limita expunerea personalului care efectuează curățenie la particulele respiratorii, se amână efectuarea 
curățeniei și a dezinfecției timp de 24 de ore; în situația în care respectarea acestui interval nu este posibilă, 
efectuarea curățeniei se va amâna cât mai mult; 

 dacă au trecut mai mult de 7 zile de când angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă: (i) nu este 
nevoie de curățenie/dezinfecție suplimentară; (ii) se mențin măsurile de curățenie și dezinfecție de rutină; 

 se informează persoanele cu care angajatul/persoana suspectă/confirmată a venit în contact prelungit (mai 
mult de 20 de minute, la o distanță mai mică de 1,5 m și fără mască) și se impune izolarea la domiciliu a acestora 
pentru 14 zile, cu monitorizarea de către aceste persoane a semnelor și a simptomelor de infecție respiratorie. 

În plus, Ordinul conține și o serie de obligații pe care le au toți angajații din sectorul public și privat pe durata stării 
de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Dintre acestea, menționăm următoarele, cu recomandarea de a 
consulta actul normativ în vederea identificării tuturor măsurilor reglementate: 

(a) respectă toate instrucțiunile prevăzute în planul de prevenire și protecție și instrucțiunile proprii de securitate 
și sănătate în muncă întocmite de către angajator pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2; 

(b) poartă măștile de protecție care să acopere nasul și gura la locurile de muncă organizate de angajatori; 

(c) acceptă verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediu, la începutul programului și ori de câte ori revin 
în sediu; 

(d) înștiințează imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul programului de lucru, simptome ale 
infectării cu virusul SARS CoV-2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăți respiratorii, febră, stare generală alterată); 

(e) rămân la domiciliu dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome ale infectării cu virusul 
SARS-CoV-2 și anunță angajatorul cu privire la acest lucru; 

(f) contactează, imediat, medicul de medicină a muncii responsabil al unității/medicul de familie sau, în cazul în 
care starea acestuia este gravă, serviciul unic de urgență 112; 

(g) dezinfectează spațiul de lucru și obiectele necesare activității proprii; 

(h) își spală și își dezinfectează mâinile; 

(i) identifică și folosesc culoarele de circulație asigurate de către angajator; 
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(j) evită staționarea în spațiile comune; 

(k) aerisesc frecvent (minimum o dată pe zi) spațiul închis în care își desfășoară activitatea; 

(l) în cazul muncii la domiciliu sau al telemuncii, angajații își desfășoară activitatea sub coordonarea angajatorului 
și în conformitate cu pregătirea și instruirea lor, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, 
astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională sau contaminare 
epidemiologică cu coronavirus SARS-CoV-2 nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de 
acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă; 

(m) evită, pe cât posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tipărite, atât în interiorul, cât și în exteriorul 
unității/instituției, pentru a limita contactul direct între persoane. 

Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri si al ministrului sănătății nr. 
1731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS 
CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în 
domeniul economiei, pe durata stării de alertă a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

406 din data de 16 mai 2020, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Ordinul conține recomandări pivind activitatea în birourile cu spații comune în sistem deschis (open space) – Anexa 2, 
și anume: 

(a) măsuri care privesc angajații – aceștia trebuie să respecte măsurile de precauție universal valabile: 

 portul obligatoriu al măștii (medicale/nonmedicale), care pentru o protecție eficace trebuie să acopere 
atât gura, cât și nasul; 

 se izolează la domiciliu și contactează medicul de familie în cazul în care prezintă simptomatologie de 
infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată sau cei care au temperatura 
mai mare de 37,3°C); 

 izolare la domiciliu, în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu 
virusul SARS-CoV-2 și respectarea măsurilor aplicabile, în vigoare, în conformitate cu prevederile 
Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020; 

 spălatul pe mâini, ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate. 

(b) măsuri care privesc angajatorii: 

 angajatorii vor asigura programul de lucru decalat, pentru a evita aglomerările la intrarea/ieșirea din 
incintă și pentru a limita numărul de angajați prezenți, în același timp, în aceeași incintă; 
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 angajatorii vor asigura triajul observațional al angajaților și nu vor permite prezența la locul de muncă 
a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare 
generală alterată); 

 angajatorii vor asigura termometrizarea zilnic, la intrarea în tura de serviciu; angajații cu temperatura 
peste 37,3°C vor fi trimiși acasă, cu indicație de consultare a medicului de familie; 

 angajatorii vor organiza spațiile de lucru astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 1,5 m între 
angajații care lucrează la birouri orientate față-spate și spate-spate; 

 pentru birourile orientate față-față, angajatorii vor asigura separarea acestora cu paravane care se vor 
dezinfecta zilnic cu soluții pe bază de alcool; 

 angajatorii vor asigura dezinfecția suprafețelor de lucru la începerea programului de lucru și, ulterior, 
o dată la 4 ore; 

 angajatorii vor organiza pauzele de masă eșalonat, astfel încât să fie respectată distanța fizică de 
minimum 2 m; 

 angajatorii vor asigura aerisirea periodică a încăperilor; 

 în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului, angajatorii realizează nebulizarea o dată pe 
săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și efectuează dezinfecția instalației de climatizare 
conform instrucțiunilor producătorului. 

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 

a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din data de 18 mai 2020, intrând în vigoare la aceeași 
dată. 

Hotărârea stabilește că începând cu data de 18 mai 2020 se instituie starea de alertă pe întreg teritoriul țării pe o durată 
de 30 de zile. 

Printre altele, Hotărârea prevede și 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. 

Legea nr. 59/2020 privind aprobarea 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 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din data de 19 mai 

2020, intrând în vigoare începând cu data de 22 mai 2020. 
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Legea aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30 din 18 martie 2020, cu următoarele modificări: 

 se introduce în cuprinsul Legii nr. 19/2020 faptul că, prin excepție, în anul 2020, prevederile alin. (1) și (11) se 
aplică și pe perioada imediat următoare încetării stării de urgență, până la încheierea anului școlar; 

 se adaugă în cuprinsul Legii nr. 19/2020 că decontarea sumelor din Fondul de garantare pentru plata creanțelor 
salariale se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor de către angajator, conform legii; 

 se prevede că Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în 
situația închiderii temporare a unităților de învățământ se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, dându-se textelor o nouă numerotare; 

 se menționează că, prin excepție de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind 
concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 111/2010 se efectuează fără întrerupere, pe toată perioada instituirii stării de urgență, 
precum și pe o perioadă de 30 de zile de la data încetării acesteia, cu excepția drepturilor prevăzute la art. II din 
O.U.G. nr. 30/2020 referitoare la acordarea stimulentului de inserție; 

 se introduce prevederea conform căreia, prin derogare de la prevederile Codului muncii și ale Legii nr. 
165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, angajatorii pot acorda tichete de masă salariaților ale căror 
contracte de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, ca urmare a instituirii 
stării de urgență; 

 se stabilește că prevederile O.U.G. nr. 30/2020, inclusiv ale actelor normative care o modifică și/sau o 
completează ori care cuprind dispoziții care privesc aplicarea prevederilor sale, se aplică în continuare, fără 
întrerupere, de la data încetării stării de urgență instituite prin decret, potrivit art. 93 alin. (1) din Constituția 
României, pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții, până la ridicarea acestora, dar nu 
mai târziu de data de 31 decembrie 2020. 

Legea nr. 61/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2020 pentru 
modificarea și completarea 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. 416 din data de 19 mai 2020, intrând în vigoare începând cu 
data de 22 mai 2020. 

Legea aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41 din 2 aprilie 2020, introducându-se în cuprinsul Legii nr. 
19/2020 dispoziția potrivit căreia “Prin excepție, în anul 2020, prevederile alin. (1) și (11) se aplică și pe perioada imediat 
următoare încetării stării de urgență, până la finalizarea cursurilor școlare aferente semestrului al II-lea.”1 

 
1 Având în vedere că există 4 acte normative în care se face referire la zilele libere plătite acordate părinților (O.U.G. nr. 70/2020, 
Legea nr. 55/2020, Legea nr. 59/2020 și Legea nr. 61/2020) cu prevederi contradictorii, reprezentanții Ministerului Muncii au oferit 
o clarificare (nu printr-un comunicat oficial, ci printr-o adresă a Serviciul Comunicare, Mass-Media și Relații cu Publicul ca răspuns 
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Ordinul ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și al protecției sociale și al 
ministrului sănătății nr. 1942/979/819/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, 
modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a 
contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate" 
(Formularul 112) a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din data de 21 mai 2020, intrând 

în vigoare la aceeași dată. 

Prin Ordin au fost introduse noi casete în Anexa nr.1.2 - Anexa asigurat - Secțiunile  B și C, în conformitate cu dispozițiile 
O.U.G. nr. 30/2020 și ale Legii nr. 19/2020, respectiv au fost introduse în Nomenclatorul “Tip asigurat“ din Anexa nr. 4 a 
formularului noi tipuri de asigurați, după cum urmează:  

(a) Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020,  pentru care se acordă un tratament 
fiscal diferit de cel al veniturilor din salarii și asimilate salariilor; 

(b) Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, suportată din 
bugetul asigurărilor de șomaj pentru care nu se acordă facilitățile fiscale prevăzute la art. 60, art. 138^1 și art. 
154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal; 

(c) Salariat care beneficiază de indemnizația suplimentară prevăzută la art. XI alin. (11) din OUG nr. 30/2020, 
suportată de angajator din fondul de salarii  pentru care se acordă, după caz, facilitățile fiscale prevăzute la 
articolele menționate mai sus din Codul fiscal; 

(d) Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, în baza contractelor de activitate sportivă, 
care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (2) din O.U.G. nr. 30/2020, suportată din bugetul de 
stat;  

(e) Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, în baza contractelor de activitate sportivă, 
care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (3) din O.U.G. nr. 30/2020, compensatorie, suportată 
de plătitorul de venit. 

De asemenea, la secțiunea E3 a Formularului (“Date detaliate privind impozitul pe venit”) au fost introduse 6 noi câmpuri 
cu ajutorul cărora procedura de migrare a informațiilor către CNPP, CNAS, ANOFM și ANPIS se aplică în mod unitar 
pentru tipurile de asigurați nou introduse.  

Noul Formular 112 se folosește pentru declararea impozitului și contribuțiilor aferente veniturilor începând cu luna 
aprilie 2020. 

 
la o solicitare de clarificare adresată de o redacție), în sensul aplicării în concret a ultimului act normativ publicat pe acest subiect, 
și anume Legea nr. 61/2020, potrivit căreia zilele libere plătite se acordă până la terminarea cursurilor semestrului al doilea, deci 
până la data de 12 iunie 2020. De aceea, nu este exclus ca în perioada următoare să se modifice și legislația menționată, astfel încât 
să nu mai existe neconcordanțe. 
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Ordinul ministrului muncii și al protecției sociale nr. 1779/580/2020 privind stabilirea valorii 
sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al 
anului 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din data de 21 mai 2020, intrând în 

vigoare la aceeași dată. 

Potrivit Ordinului, pentru semestrul I al anului 2020, începând cu luna aprilie 2020, valoarea sumei lunare care se acordă 
sub formă de tichete de creșă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, este de 470 lei. 

Valoarea nominală de mai sus se aplică și pentru primele două luni ale semestrului II al anului 2020, respectiv august 
2020 și septembrie 2020. 

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 
872/543/2020 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. 435 din data de 22 mai 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 unui nou capitol intitulat “Dispoziții specifice 
privind certificatele de concediu medical acordate începând cu data de 15 mai 2020 în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2”. 

Dintre prevederile nou introduse, menționăm posibilitatea transmiterii certificatelor de concediu medical eliberate 
începând cu data de 15 mai 2020 de către medicii curanți către persoanele asigurate și prin mijloace electronice de 
transmitere la distanță. De asemenea, se precizează că, la externarea din spital a pacientului cu COVID-19, medicul 
curant eliberează certificatul de concediu medical atât pentru perioada internării, cât și pentru durata externării, cu 
înscrierea codului de indemnizație corespunzător. 

Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind 
instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și 
dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 
pe durata stării de alertă a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din data de 22 mai 2020, 

intrând în vigoare la aceeași dată. 

Ordinul stabilește că, pe durata stării de alertă, în spațiile publice închise, spațiile comerciale și la locul de muncă se 
instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind 
măsurile de igienă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din Ordin. 
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În funcție de evaluarea riscului, efectuată de medicul de medicina muncii al unității, pot exista unele excepții de la 
purtarea obligatorie a măștii în spațiile menționate mai sus, și anume: 

(a) angajatul este singur în birou; 

(b) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare; 

(c) persoana desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, 
umiditate crescută etc.); 

(d) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane; 

(e) vorbitorii în public, în spații interioare, cu condiția respectării distanței de 3 metri între aceștia și alte persoane, 
doar în cazul în care nu se află mai mult de 16 persoane în incintă; 

(f) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani. 

De asemenea, Ordinul prevede obligația instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor, 
pe durata stării de alertă, de a organiza activitatea astfel încât să se asigure la intrarea în sediu efectuarea triajului 
epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind 
măsurile de igienă, prevăzute în anexa la Ordin. 

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 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din data de 29 mai 2020, intrând în 

vigoare la aceeași dată. 

Ordonanța de urgență prevede următoarele:  

(a) Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajați au beneficiat de indemnizația de șomaj tehnic 
(75%) prevăzută de art. XI din O.U.G. nr. 30/2020, precum şi angajatorii ai căror angajați au avut contractele 
individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii care nu 
au beneficiat de indemnizația de șomaj tehnic (75%) prevăzută de art. XI din O.U.G. nr. 30/2020, în perioada 
stării de urgență sau alertă, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, 
suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător 
locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut pe țară, deci nu mai mult 
de 2.253 Lei (41,5% * câştigul salarial mediu brut de 5.429 Lei). 

De această facilitate NU beneficiază instituțiile și autoritățile publice și nici angajatorii care la data solicitării 
acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții 
asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 
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Angajatorii prevăzuți mai sus au obligația menținerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, 
cu excepția lucrătorilor sezonieri; această obligație nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă 
intervine din motive neimputabile angajatorului. 

Facilitățile se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării a contractului individual de muncă 
de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă şi au beneficiat fie de indemnizațiile prevăzute 
de art. XI și XV din O.U.G. nr. 30/2020 (75%), fie de prevederile art. 53 din Codul muncii (șomaj tehnic plătit de 
angajator). 

Sumele reprezentând facilitățile se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în limita bugetului aprobat. 
În vederea decontării sumelor, angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților şi ulterior, 
începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente 
veniturile, depun, prin mijloace electronice, la AJOFM o cerere însoțită de o declarație pe propria răspundere şi 
de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, conform modelului ce urmează a fi publicat. 

Decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data 
îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii, a obligațiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii 
şi asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea. 

(b) Angajatorii care în perioada 1 iunie 2020 - 31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă 
nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au 
încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență, înregistrați ca şomeri în evidența AJOFM, 
primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul 
angajatului, dar nu mai mult de 2.500 Lei. 

Totodată, angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă 
nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistrați ca şomeri în 
evidența AJOFM, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această 
categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei. 

Pentru a beneficia de aceste facilități, angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o 
perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni menționat mai sus. 

Facilitățile se aplică și în cazul încadrării în muncă a cetățenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă 
cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere. 

(c) Se modifică art. 1 alin. (1) din O.U.G.nr. 70/2020, stabilindu-se că acordarea indemnizațiilor prevăzute la art. XI 
şi art. XV din O.U.G. nr. 30/2020, pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții în condițiile 
Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se 
prelungeşte şi după data de 31 mai 2020, până la ridicarea acestor restricții. 

 


