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dreptul muncii - modificări legislative publicate în septembrie 2020 

Ordinul ministrului sănătății nr. 1546/938/2020 privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la 
Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 
1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a 
instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical 
pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale a fost 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din data de 07 septembrie 2020, intrând în vigoare la aceeași 
dată. 

Prin Ordin a fost modificat modelul unic de certificat medical. De asemenea, se stabilește că eliberarea certificatului de 
concediu medical se va face pe baza adeverinței de la plătitor, cu excepția urgențelor medico-chirurgicale sau a bolilor 
infectocontagioase din grupa A, prevăzute în lista aprobată prin hotărâre a Guvernului, precum și în cazul bolilor 
infectocontagioase pentru care se instituie măsura izolării, stabilite prin hotărâre a Guvernului. 

În plus, sunt introduse instrucțiuni referitoare modalitatea de completare a certificatelor de concediu medical în cazul 
instituirii carantinei sau măsurii izolării. 

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1375/2020 pentru aprobarea modelelor 
cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în 
vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care 
presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație 
timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 fost publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din data de 10 septembrie 2020, intrând în vigoare începând cu 13 
septembrie 2020. 

Prin Ordin au fost aprobate modelele cererii și declarației pe propria răspundere pe care părintele trebuie să le depună 
la angajator pentru a beneficia de zile libere plătite pe toată perioada în care se decide limitarea sau suspendarea 
activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație 
timpurie antepreșcolară, conform prevederilor Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020. 

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1376/2020 pentru stabilirea modalității de 
acordare a sprijinului financiar și a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 
6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin 
destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării 
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forței de muncă fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din data de 10 septembrie 2020, 

intrând în vigoare începând cu 13 septembrie 2020.  

Ordinul stabilește modalitatea de acordare a sprijinului financiar și categoriile de bunuri ce pot fi achiziționate conform 
art. 6 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 132/2020 (sprijinul constând în acordarea a 2.500 Lei pentru 
fiecare telesalariat în scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în 
regim de telemuncă; această sumă se acordă pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de 
urgență pentru cel puțin 15 zile lucrătoare). 

Categoriile de bunuri ce pot fi achiziționate utilizând ajutorul mai sus menționat sunt următoarele:  

1) Sisteme de calcul tip laptop/notebook;  

2) Tablete;  

3) Smartphone; 

4) Echipamente periferice de intrare și ieșire aferente bunurilor prevăzute la pct. 1-3; 

5) Echipamente necesare conectării la internet aferente bunurilor prevăzute la pct. 1-3; 

6) Licențe aferente sistemelor de operare și aplicațiilor software aferente bunurilor prevăzute la pct. 1-3 necesare 
pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind 
reglementarea activității de telemuncă. 

În vederea acordării sprijinului pentru telesalariați, angajatorii trebuie să transmită, prin mijloace electronice, respectiv 
prin încărcarea pe platforma aici.gov.ro, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene/a municipiului București, 
în raza cărora își au sediul social, următoarele documente, pentru care își asumă răspunderea privind corectitudinea și 
veridicitatea datelor înscrise: (i) o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, potrivit modelului prevăzut în Anexa 
nr. 2; (ii) o declarație pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 3; 
(iii) lista telesalariaților pentru care se solicită acordarea sumei, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 4. 

Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor acordate angajatorilor pentru telesalariați se face în limita 
fondurilor alocate cu această destinație, în ordinea depunerii cererilor, până la 31 decembrie 2020, prin virament în 
conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit, respectiv cele menționate de aceștia în cererea depusă, în 
termen de 10 zile de la data înregistrării documentației complete. 

Ulterior, în termen de 30 de zile de la acordarea sumelor, angajatorii au obligația de a transmite, prin încărcarea pe 
platforma aici.gov.ro, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, 
care au efectuat plata sumelor, următoarele documente justificative, scanate: (i) facturile fiscale emise de către furnizorii 
de bunuri și servicii tehnologice; (ii) bonurile fiscale sau chitanțele sau extrasele de cont care să ateste plata facturilor; 
(iii) fișele de evidență a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosința telesalariaților, întocmite conform 
modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-
contabile, sau/și, după caz, bonurile de mișcare a mijloacelor fixe date în folosința salariaților, întocmite conform 
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modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015, sau/și, după caz, situația cu 
serviciile tehnologice pe care angajatorul le asigură fiecărui telesalariat. 

În cazul nerespectării obligației de transmitere a documentelor justificative referitoare la achiziția categoriilor de bunuri 
pentru telesalariați, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului pentru depunerea documentelor justificative, 
angajatorii trebuie să restituie integral suma acordată, în contul de trezorerie al agențiilor pentru ocuparea forței de 
muncă județene/a municipiului București, care au efectuat plata sumelor. 

Ordinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 593/2020 privind aprobarea 
Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă 
acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind 
acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării 
sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile 
de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii 
coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum și a modelului acestora fost 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din data de 11 septembrie 2020, intrând în vigoare începând 
cu 14 septembrie 2020.  

Potrivit Procedurii, pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile 
art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 147/2020, angajatorii trebuie să depună la agențiile pentru ocuparea 
forței de muncă județene/a municipiului București în a căror rază teritorială aceștia sau sucursalele/punctele de lucru 
ale acestora, după caz, își desfășoară activitatea o cerere, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1, care va 
fi datată și semnată de reprezentantul legal. 

Această cerere va trebui să fie însoțită de: (i) lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația 
acordată pe această perioadă, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2; (ii) copii de pe statele de plată și 
pontajele din care să reiasă acordarea indemnizației pentru fiecare zi liberă; (iii) 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 reglementate de ordonanța de urgență, întocmită conform modelului prevăzut 
în Anexa nr. 3; (iv) dovada plății impozitului și contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum 
și a contribuției asiguratorie pentru muncă aferente indemnizației pentru fiecare zi liberă. 

Cererea împreună cu documentele justificative precizate anterior se transmit de către angajatori electronic sau în 
format letric la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene/a municipiului București, în termen de 30 de zile de 
la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației. 

Verificarea de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă a îndeplinirii condițiilor prevăzute de Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 147/2020 se face pe baza listelor nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidențiate pe 
unități de educație timpurie antepreșcolară, de învățământ sau servicii de zi, întocmite conform modelului prevăzut în 
Anexa nr. 4, transmise de către instituțiile publice în a căror coordonare sau subordine se află unitățile de învățământ 
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sau serviciile de zi în termenul de maximum 10 zile de la decizia de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de 
învățământ sau a activităților din serviciile de zi. 

Decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă se face prin virament în conturile deschise de 
angajatori la instituțiile de credit, în termenul de 15 zile de la data înregistrării documentelor justificative. În ipoteza în 
care agențiile pentru ocuparea forței de muncă solicită clarificări scrise și/sau documente suplimentare, termenul de 15 
zile va curge de la data înregistrării respectivelor clarificări/documente. 

Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 
începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor 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. 842 din data de 14 septembrie 2020, intrând în vigoare la aceeași 
dată. 

Potrivit Hotărârii, începând cu data de 15 septembrie 2020 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg 
teritoriul României.  

Ca atare, este menținută prevederea conform căreia 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 al ministrului afacerilor interne. 

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1340/2020 privind aprobarea modelului 
cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de 
art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate 
salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă a 

fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din data de 15 septembrie 2020, intrând în vigoare 
începând cu 18 septembrie 2020. 

Prin Ordin au fost aprobate modelele cererii și declarației pe proprie răspundere pentru (i) profesioniștii, astfel cum 
aceștia sunt definiți de Codul civil, care urmează să beneficieze de plata indemnizației prevăzute la art. 3 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 132/2020; (ii) persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 
1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, care urmează să beneficieze de plata indemnizației prevăzute 
la art. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 132/2020 (indemnizația constă în 41,5% din câștigul salarial mediu 
brut, în cazul reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu). 

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1341/2020 pentru aprobarea modelului 
cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei zilierilor în vederea solicitării decontării 
sumei prevăzute de art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri 
de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice 
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determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea 
creșterii ocupării forței de muncă a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din data de 

15 septembrie 2020, intrând în vigoare începând cu 18 septembrie 2020. 

Prin Ordin au fost aprobate modelele cererii și declarației pe proprie răspundere pentru persoanele care desfășoară 
activități necalificate cu caracter ocazional, potrivit prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu 
caracter ocazional desfășurate de zilieri, afectate de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor 
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru care beneficiarul de lucrări urmează să beneficieze de decontarea sumei prevăzute 
la art. 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 132/2020 (suma constă în 35% din remunerația cuvenită zilei de 
muncă, pentru o perioadă de trei luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020). 

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1392/2020 privind aprobarea modelului 
cererii și al documentelor prevăzute la art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 
pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și 
angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă a 

fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din data de 16 septembrie 2020, intrând în vigoare 
începând cu 19 septembrie 2020. 

Prin Ordin au fost aprobate modelele cererii, declarației pe proprie răspundere și al listei ce trebuie depuse de 
angajatorii care doresc să beneficieze de decontarea unei părți din salariul acordat angajaților care încheie contracte 
individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni (mai exact, se decontează 41,5% din salariul aferent 
zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul 
salarial mediu brut pe țară). 

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1393/2020 privind aprobarea modelului 
cererii și al documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 
pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și 
angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă a 

fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din data de 16 septembrie 2020, intrând în vigoare 
începând cu 19 septembrie 2020. 

Prin Ordin au fost aprobate modelele cererii, declarației pe proprie răspundere și al listei ce trebuie depuse de angajatori 
pentru decontarea indemnizației acordată salariaților în cazul reducerii timpului de muncă cu cel mult 50% din durata 
prevăzută în contractul individual de muncă, în situația reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării 
de urgență/alertă/asediu. Salariații afectați de această măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre 
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salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv 
prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul 
efectiv lucrat. 

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1426/2020 privind modificarea Ordinului 
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. 865 din data de 22 septembrie 2020, intrând în vigoare începând cu aceeași dată. 

Prin Ordin este modificată Anexa la 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, și anume 
documentele ce trebuie depuse de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă pentru obținerea sumelor 
acordate ca indemnizații salariaților ale căror contracte de muncă au fost suspendate pe perioada stării de urgență sau 
a stării de alertă (în domeniile restricționate) sau în cazul suspendării activității ca urmare a anchetei epidemiologice 
efectuate de direcțiile de sănătate publică (situație prevăzută de O.U.G. nr. 120/2020). 

Astfel, sunt modificate modelele următoarelor documente: cerere, declarație pe proprie răspundere și lista persoanelor 
căror li s-a suspendat contractul de muncă (astfel încât să fie corelate cu dispozițiile O.U.G. nr. 120/2020). 

Ordinul ministrului sănătății nr. 1602/946/2020 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. 865 din data de 22 septembrie 

2020, intrând în vigoare începând cu aceeași dată. 

Oridinul prevede completarea cadrului legal al concediilor și indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, astfel încât 
să fie îndreptate situațiile întâlnite în practică, respectiv neacordarea concediului medical celor ce se află în izolare, 
bolnavi care nu au fost evaluați într-un spital sau unitate atașată acestuia. 
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Astfel, se stabilește că pentru persoana asigurată pentru care s-a instituit măsura izolării într-o unitate sanitară sau într-
o locație alternativă atașată unei unități sanitare și care poate fi externată, cu condiția izolării la domiciliu sau la locația 
declarată de persoana ce urmează a fi izolată, medicul curant din spital care a îngrijit și externat pacientul eliberează 
certificatul de concediu medical pentru durata internării și poate acorda un concediu medical la externare până la 
împlinirea termenului maxim al perioadei de izolare sau pe o perioadă stabilită de acesta, conform prevederilor 
ordinului ministrului sănătății pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de direcțiile de sănătate 
publică județene și a municipiului București, de Institutul Național de Sănătate Publică, precum și de unitățile sanitare 
a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2. 

De asemenea, este reglementată și situația în care, data internării persoanei asigurate este ulterioară datei recoltării 
primei probe care confirmă boala infectocontagioasă, caz în care, pentru această perioadă, certificatul de concediu 
medical se acordă de medicul de familie, în baza documentului eliberat de direcția de sănătate publică, care cuprinde 
informații referitoare la data recoltării primei probe, data confirmării bolii infectocontagioase și data internării persoanei 
bolnave. 

În cazul persoanei asigurate confirmată cu o boală infectocontagioasă, pentru care s-a instituit măsura izolării la 
domiciliu sau la o locație declarată, la recomandarea medicului care a efectuat evaluarea acesteia fără internare, în 
scopul constatării și menținerii riscului de transmitere a unei boli infectocontagioase, beneficiază de concediu medical 
acordat de medicul de familie, pe întreaga perioadă înscrisă în documentul eliberat de direcția de sănătate publică, care 
cuprinde informații referitoare la medicul care a evaluat cazul, unitatea sanitară în care acesta își desfășoară activitatea, 
precum și recomandarea cu privire la instituirea măsurii izolării, cu precizarea perioadei pentru care se dispune această 
măsură. 

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1432/2020 privind modificarea și 
completarea Ordinului 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. 873 din data de 24 septembrie 2020, intrând în 

vigoare începând cu aceeași dată. 

Ordinul modifică anexele Ordinului 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, astfel încât să existe o 
delimitare clară a acestora. 
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Astfel, Anexa 1 a Ordinului nr. 741/2020 cuprinde modelul documentelor necesar a fi depuse de angajatori la agențiile 
pentru ocuparea forței de muncă pentru obținerea sumelor acordate ca indemnizații salariaților în cazul reducerii sau 
întreruperii temporare a activității total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe 
perioada stării de urgență/stării de alertă (în domeniile restricționate), iar Anexa 2 cuprinde modelul documentelor 
necesar a fi depuse de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă pentru obținerea sumelor acordate ca 
indemnizații salariaților în cazul suspendării activității ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile de 
sănătate publică (situație prevăzută de O.U.G. nr. 120/2020). 

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii a fost 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din data de 30 septembrie 2020, intrând în vigoare începând 
cu 03 octombrie 2020. 

Prin Lege sunt aduse o serie de modificări și completări Codului muncii, fiind vizate patru aspecte majore, și anume: 

 asistarea pe parcursul negocierii, încheierii sau modificării contractului individual de muncă ori pe durata concilierii 
unui conflict individual de muncă; 

 activitatea de resurse umane și salarizare; 

 concilierea în cadrul conflictelor individuale de muncă; 

 procedura cercetării disciplinare.  

Mai multe detalii pe acest subiect pot fi găsite prin accesarea următorului link: https://www.vf.ro/legal-alert-october-
2020/ 
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