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dreptul muncii - modificări legislative publicate în aprilie 2020 

Legea nr. 37/2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și a art. 
94 din Legea educației naționale nr. 1/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

280 din data de 03 aprilie 2020, intrând în vigoare începând cu data de 06 aprilie 2020. 

Noile modificări se referă la includerea următoarelor prevederi în cadrul art. 139 din Codul muncii: 

 pentru salariații care aparțin unui cult religios legal creștin, zilele libere pentru Vinerea Mare, prima și a doua zi 
de Paști, prima și a doua zi de Rusalii se acordă în funcție de data la care sunt celebrate de acel cult (alin. 21 al 
art. 139 din Codul muncii); 

 salariații care au beneficiat de zilele libere pentru Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paști, prima și a doua zi 
de Rusalii, atât la datele stabilite pentru cultul religios legal creștin de care aparțin, cât și pentru alt cult creștin, 
vor recupera zilele suplimentare pe baza unui program stabilit de angajator (alin. 31 al art. 139 din Codul 
muncii). 

Pentru mai multe detalii referitoare la acest subiect, vă rugăm să accesați următorul link: 
https://www.vf.ro/modificarea-codului-muncii-noi-clarificari-privind-zilele-libere-platite-acordate-salariatilor-
care-apartin-unui-cult-religios-legal-crestin/. 

Ordinul Ministrului finanțelor publice și Ministrului culturii nr. 1780/2805/2020 pentru 
stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru 
intervalul calendaristic cuprins între data de 1 aprilie 2020 și data de 31 iulie 2020 a fost publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din data de 06 aprilie 2020, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Potrivit Ordinului, pentru intervalul calendaristic cuprins între data de 1 aprilie 2020 și data de 31 iulie 2020, 
valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, 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 maximum 160 lei/lună, respectiv de maximum 
320 lei/eveniment. 

Valoarea nominală mai sus menționată se aplică și pentru lunile august și septembrie ale anului 2020. 

Decretul Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe 
teritoriul României a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din data de 14 aprilie 2020, 

intrând în vigoare începând cu 15 aprilie 2020. 

Decretul conține o serie de măsuri aplicabile domeniului muncii și protecției sociale, și anume: 

https://www.vf.ro/modificarea-codului-muncii-noi-clarificari-privind-zilele-libere-platite-acordate-salariatilor-care-apartin-unui-cult-religios-legal-crestin/
https://www.vf.ro/modificarea-codului-muncii-noi-clarificari-privind-zilele-libere-platite-acordate-salariatilor-care-apartin-unui-cult-religios-legal-crestin/
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 pe durata stării de urgență, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru 
supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, nu se aplică angajaților 
sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice, 
personalului din serviciile sociale rezidențiale și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor 
interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului transporturilor, infrastructurii 
și comunicațiilor, după caz; 

 instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, autoritățile administrative autonome, regiile autonome, 
societățile și companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar 
unic sau majoritar, societățile cu capital privat introduc, acolo unde este posibil, pe durata stării de urgență, 
munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului; 

 pe durata stării de urgență se suspendă efectuarea controalelor la angajatori de către inspectoratele teritoriale 
de muncă, cu excepția controalelor dispuse de către Ministrul muncii și protecției sociale, a celor dispuse de 
Inspecția Muncii pentru punerea în aplicare a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de 
Urgență, a ordonanțelor militare, a celor necesare pentru a da curs sesizărilor prin care se reclamă săvârșirea 
unor fapte cu un grad ridicat de pericol social și pentru cercetarea accidentelor de muncă; 

 se menține valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective pe durata stării de urgență; 

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

 prin excepție de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și 
indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, persoana îndreptățită își păstrează stimulentul de inserție în 
situația pierderii locului de muncă ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19; 

 decontarea concediilor medicale acordate persoanelor aflate în carantină pentru COVID-19 și pacienților 
diagnosticați cu infecția COVID-19 va fi realizată cu prioritate prin asigurarea de sume suplimentare în bugetul 
FNUASS la nivelul necesar; 

 termenele de preaviz prevăzute la art. 81 alin. (4) din Codul muncii nu încep să curgă, iar, dacă au început să 
curgă, se suspendă pe întreaga durată a stării de urgență, în cazul personalului încadrat în unități sanitare, de 
asistență socială, de asistență medico-socială și în instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și securității 
naționale; 

 certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și licențele serviciilor sociale, provizorii și de 
funcționare, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la 
încetarea stării de urgență. 
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Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de 
asigurări sociale de sănătate, precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție 
socială a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din data de 16 aprilie 2020, intrând în 

vigoare la aceeași dată. 

Ordonanța de urgență aduce următoarele modificări Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate: 

 se stabilește că modul și durata de acordare a concediilor și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară 
de muncă determinată de infecția cu COVID-19 vor fi prevăzute în normele de aplicare aprobate prin ordin al 
Ministrului sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate; 

 se introduce prevederea conform căreia, în perioada situației de urgență instituite în condițiile Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, persoanele 
asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul 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, respectiv instituționalizată, la o locație declarată de către 
persoana carantinată sau prin izolare, care se acordă pentru perioada și pe baza documentelor prevăzute prin 
ordin al ministrului sănătății, în funcție de evoluția situației epidemiologice; pentru aceste persoane, 
certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie după ultima zi a perioadei de 
carantină, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgență; 

 cu titlu de noutate, în cazul concediului medical pentru îngrijirea copilului bolnav tratat pe teritoriul altui stat, 
se stabilește că certificatele de concediu medical se eliberează de către casa de asigurări de sănătate la care 
angajatorul persoanei asigurate depune declarația prevăzută la art. 147 alin. (1) din Codul fiscal (Declarația 
privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit şi evidența nominală a persoanelor 
asigurate) sau de către cea cu care aceasta are încheiat contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații 
de asigurări sociale de sănătate, după caz (vechea reglementare stabilea că medicul curant din România trebuia 
să elibereze certificatul de concediu medical); 

 se prevede că indemnizațiile aferente certificatelor de concediu medical acordate în perioada stării de urgență 
instituite în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999, pot fi solicitate pe baza actelor 
justificative de către persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în 
sistemul de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), art. 32 alin. (1), precum și de plătitorii 
prevăzuți la art. 36 alin. (3) lit. a) și b) (și anume, angajatorii, respectiv instituția care administrează bugetul 
asigurărilor pentru șomaj) din O.U.G. nr. 158/2005, în termen de 180 de zile de la data încetării perioadei stării 
de urgență. 
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În plus, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2020 menționează că personalul din sistemul sanitar și 
personalul din unitățile de asistență socială implicat în aplicarea măsurilor de prevenire, limitare și tratare a 
cazurilor COVID-19 beneficiază, pe durata situației de urgență, de indemnizație de hrană, potrivit art. 18 alin. (1) 
din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Ordinul Ministrului sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 
633/470/2020 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. 321 din data de 16 aprilie 2020, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Sunt aduse următoarele modificări Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate: 

 se precizează că certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant asiguraților 
cărora li se interzice continuarea activității din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită în documentul 
eliberat de către direcția de sănătate publică în acest sens; dacă durata perioadei de carantină stabilită de 
organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică depășește 90 de zile, pentru aceste certificate de 
concediu medical, nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale; 

 se prevede că certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgență instituite la nivel național 
în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999, se pot transmite de către medicii curanți către 
persoanele asigurate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță; 

 se stabilește că, pe perioada stării de urgență instituite la nivel național în condițiile Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 1/1999, dacă, după expirarea concediului medical acordat la ieșirea din spital, pentru alte situații 
decât cele prevăzute la art. 781 alin. (15), starea sănătății pacientului nu permite reluarea activității, medicul de 
familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical 
pentru aceeași afecțiune, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege. 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din data de 21 aprilie 2020, intrând 
în vigoare la aceeași dată. 

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 (“O.U.G. 30/2020”) este modificată după cum urmează: 

 sunt aduse o serie de clarificări din punct de vedere fiscal, respectiv: 
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(i) pentru indemnizația reglementată de art. XV alin. (1), (11), (2) și (4) din O.U.G. 30/2020 (de care 
pot beneficia alți profesioniști, persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în 
baza Legii nr. 1/2005, avocații, sportivii și persoanele care au un contract de activitate sportivă, 
persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe) se 
datorează impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de 
sănătate, în cotele prevăzute de Codul fiscal; în schimb, nu se datorează contribuția asigurătorie 
pentru muncă reglementată de Codul fiscal; 

(ii) calculul obligațiilor fiscale menționate la lit. i) mai sus, în cazul indemnizației lunare prevăzută la 
alin. (1), (11) și (4) din O.U.G. 30/2020, cu excepția celei de care beneficiază persoanele care au 
încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, se efectuează de către 
persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 64 alin. (1), art. 138 lit. a) și, 
respectiv, art. 156 din Codul fiscal, asupra indemnizației brute încasate de la agențiile pentru plăți 
și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București; pentru calculul impozitului pe 
venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal; 

(iii) obligațiile fiscale menționate la lit. i) de mai sus se declară prin Declarația unică privind impozitul 
pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și se plătesc de către persoanele 
fizice beneficiare la termenul prevăzut la art. 122 alin. (1) din Codul fiscal, pentru veniturile 
realizate în anul 2020; 

(iv) în cazul indemnizației de care beneficiază persoanele care au încheiate convenții individuale de 
muncă în baza Legii nr. 1/2005 și a celei de care beneficiază sportivii și persoanele care au un 
contract de activitate sportivă, calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de 
asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către cooperația 
cu care persoanele au încheiate convenții individuale, respectiv de structura sportivă, în calitate 
de plătitori, din indemnizația brută încasată de la agențiile pentru plăți și inspecție socială 
județene, respectiv a municipiului București; 

 se clarifică faptul că dispozițiile art. XV alin. (1) din O.U.G. 30/2020 [care reglementează indemnizația de care 
pot beneficia alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Codul civil, precum și 
persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005] nu se aplică societăților 
reglementate de Legea societăților nr. 31/1990 și nici grupurilor de interese economice reglementate de Legea 
nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a 
funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 se subliniază că persoanele care beneficiază de un drept de pensie și persoanele încadrate în grad de handicap 
pot beneficia de drepturile prevăzute la art. XI alin. (1) sau art. XV alin. (1), (11), (2) și (4) din O.U.G. 30/2020. 

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 
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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 (“O.U.G. 32/2020”) 
este modificată după cum urmează: 

 se stipulează că pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 
privind organizarea și funcționarea cooperației, în vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației, 
cooperația cu care persoanele au încheiate convenții individuale de muncă depune, prin poșta electronică, la 
agențiile teritoriale în raza cărora își au sediul social o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită 
de o declarație pe propria răspundere, la care se atașează lista cu persoanele beneficiare; plata indemnizației 
prevăzute la alin. (31) se realizează către cooperație, care va face plata, în termen de maximum 3 zile lucrătoare 
de la primirea sumelor, către persoanele cu care are încheiate convenții individuale de muncă; 

 se stabilește că pe perioada instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de 
urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, se suspendă sau nu încep măsurile de 
executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale, financiare și comerciale care se aplică asupra 
drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii; măsurile de suspendare a executării 
silite prin poprire asupra sumelor plătite de casele teritoriale sau sectoriale de pensii se aplică, prin efectul legii, 
de către aceste instituții fără alte formalități din partea beneficiarilor acestor drepturi. 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție 
socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din data de 27 aprilie 2020, intrând 
în vigoare la aceeași dată. 

Dintre măsurile introduse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2020, menționăm ca fiind de mai mare 
interes următoarele: 

 certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgență aferente cazurilor de accident de 
muncă sau boală profesională se transmit caselor teritoriale de pensii prin poștă sau mijloace electronice de 
transmitere la distanță de către beneficiarii de indemnizații sau de către persoanele juridice care au calitatea 
de angajatori; 

 în termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgență, beneficiarii de indemnizații sau persoanele juridice 
care au calitatea de angajatori vor depune la casa teritorială de pensii din raza administrativ-teritorială 
certificatele de concediu medical însoțite de documentele justificative, în original, avizate de către direcțiile de 
sănătate publică, casele teritoriale de pensii, respectiv medicii de medicina muncii, după caz; 

 în perioada stării de urgență despăgubirea în caz de deces reglementată de art. 45 din Legea nr. 346/2002, se 
acordă la cererea solicitantului, persoană fizică sau juridică, în baza documentelor transmise casei teritoriale de 
pensii, prin poștă sau mijloace electronice de transmitere la distanță. 
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Ordinul Președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 389/2020 
pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui 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 unităților de învățământ a fost 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din data de 30 aprilie 2020, intrând în vigoare la aceeași 
dată. 

Se prevede că Anexa la Ordinul președintelui 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 (declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al 
angajatorului prin care se atestă că lista angajaților care au beneficiat de zile libere conține persoanele care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 19/2020), în situația închiderii temporare a unităților de 
învățământ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 31 martie 2020, se modifică și se 
înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 389/2020. 

 


