
 
 
 

 

 

NOUTATEA LEGISLATIVA: NR. 032 / 23.03.2020 

Masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice  
determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 (COVID19) 

CADRUL LEGAL: 

 

• OUG 30 / 18.03.2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri 
in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-
CoV-2 (M.O.231 / 21.03.2020)  

• LEGEA 19/14.03.2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii 
temporare a unitatilor de invatamant (M.O. nr. 209/14.03.2020) 

• Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195 / 16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei (M.O 
212 / 16.03.2020) 

• OUG 111 / 08.10.2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor (M.O. 830/10.12.2010) 
• Legea 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificările și completările ulterioare (M.O.511/24.07.2009) 
• Legea 53 / 2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare (M.O.72 / 05.02.2003) 

 

 

I. Completari la Legea 19/2020 privind majorarea drepturilor salariale: 
 

- majorarea drepturilor salariale cu 75% din salariul realizat si nu mai mult de 75% din salariul mediu personalului prevazut la Art. 32 
alin. (1) din Anexa 1 la Decretul 195 / 2020 si anume: personalul din Sistemul național de apărare, ordine publică și securitate 
națională, Art. (31) la Legea 19/2020 introdus prin OUG 30/2020 

- majorarea se acorda pentru numarul de zile lucratoare ce se vor stabili prin HG, conform Art. 4 din Legea 19/2020, modificata prin 
OUG 30/2020 

 
II. Modificari la OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, prin Art. II din 

OUG 30/2019, se prelungeste perioada de acordare a stimulentului de insertie cu 90 zile in cazul persoanelor care 
incepand cu 21.03.2020 se afla in una din urmatoarele situatii:  
 

a) beneficiază de concediile prevăzute la Art. 2 alin. (1) lit. a), b) și d) din OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări 
sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

b) beneficiază de concediul prevăzut de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în 
situația închiderii temporare a unităților de învățământ; 

c) se află în perioada prevăzută la art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii (somaj tehnic) ; 
d) li s-a suspendat ori le-a încetat raportul de muncă ori de serviciu, ca urmare a instituirii situației de urgență în condițiile OUG nr. 1/1999 

privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările 
și completările ulterioare. 

 
 
 
 



 

 
 

III. Prevederile Art. XI din OUG 30/2020 privind suspendarea temporara a contractului de munca din initiative 
angajatorului potrivit Art. 52 alin. (1) lit.c) din Codul muncii: ’’Contractul individual de munca poate fi suspendat din 

initiativa angajatorului in urmatoarele situatii: c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea 

raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare’’ ca urmare a starii de urgenta instituite 
prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195 / 16.03.2020, se prezinta in Tema 031/23.03.2020. 
 

IV. Profesionistii reglementati prin Codul civil care nu au calitatea de angajatori si intrerup activitatea total sau partial in 
baza deciziilor emise de autoritatile public competente, pe perioada starii de urgenta instituite prin Decretul Presedintelui 
Romaniei nr. 195 / 16.03.2020, beneficiaza din bugetul general consolidat de o indemnizatie egala cu salariul de baza 
minim brut garantat in plata (2.350 lei), conform Art. XV alin. (1) OUG 30/2020. 
 
V. Pentru suspendarea temporara a contractului de activitate sportiva, la initiativa structurii sportive, sportivii beneficiaza 
de o indemnizatie de 75% din drepturile banesti, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut.  
Indemnizatia este supusa contributiilor sociale si impozitului. 

 
VI. Concedii medicale pentru persoanele in carantina fara indeplinirea conditiei privind stagiul de asigurare 
conform Art. XVI OUG 30/2020 

 
Certificatele de concedii medicale care cuprind a 91 –a zi sau depasesc 183 zile, acordate in perioada starii de urgenta in 
institutii prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195 / 16.03.2020 se elibereaza si se deconteaza fara avizul medicului 
expert al asigurarilor sociale conform Art. XVII  OUG 30/2020. 
 
 
 

Adriana Badiu, CCF, CECCAR, CAFR  
Managing Partner  
 

 
 
 

Acest  material a fost conceput si apartine in baza legii dreptului de autor exclusiv d-nei Adriana Badiu si este distribuit de societatea 3B EXPERT CONSULT 
SRL. 
 
Reguli de confidentialitate: Prezentul document  constituie o informatie confidentiala si este distribuit de 3B EXPERT CONSULT SRL . Documentul se adreseaza numai 
persoanei fizice sau juridice mentionata ca destinatara, precum si altor persoane autorizate sa-l primeasca. In cazul in care nu sunteti destinatarul vizat, va aducem la 
cunostinta ca dezvaluirea, copierea, distribuirea sau initierea unor actiuni pe baza prezentei informatii sunt strict interzise si atrag raspunderea civila si penala. Daca primiti 

acest document dintr-o eroare, va rugam sa ne anuntati imediat, ca raspuns la mesajul de fata, si sa-l stergeti apoi din sistemul dvs. Apreciem si va multumim pentru 
sprijinul acordat in pastrarea confidentialitatii corespondentei noastre. Clientul confirma ca a citit si accepta acesti termeni si conditii. Utilizarea serviciului de catre client 
implica acceptarea neconditionata a acestor termeni si conditii impuse de 3B EXPERT CONSULT SRL. 

 
Marca : Acest material este transmis sub marca 3B EXPERT AUDIT SRL- firma membra Russell Bedford International. 


