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NEWSLETTER Nr.18/2020
REVISTA PRESEI IUNIE 2020.
Amenzi de aproximativ 2,2 milioane lei aplicate de inspectorii de muncă în urma acțiunilor de control în
domeniile: fabricarea și comercializarea produselor textile, confecții, pielărie și încălțăminte.
Inspecția Muncii a desfășurat, în perioada 2 – 6 iunie 2020, Campania Națională pentru identificarea cazurilor de
muncă nedeclarată și verificarea modului în care se respectă dispozițiile legale în domeniul securității și sănătății
în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile fabricarea și comercializarea produselor
textile, confecții, pielărie și încălțăminte ( cod CAEN 13, 14 și 15).
În domeniul relațiilor de muncă, s-a urmărit modul în care angajatorii respectă prevederile legale cu privire la
următoarele aspecte: angajarea personalului (identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor
care se impun pentru determinarea respectării, de către angajatori, a prevederilor legale, inclusiv transmiterea
contractelor individuale de muncă în REVISAL, în termenul legal), timpul de muncă și timpul de odihnă, repausuri
periodice (repausul săptămânal, repausul zilnic, sărbători legale), garantarea în plată a salariului minim brut pe
țară, modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare (după caz).
În total, au fost efectuate 1.514 acțiuni de control în domeniul relațiilor de muncă și au fost aplicate 60 de
sancțiuni contravenționale, din care 40 de amenzi și 20 de avertismente. Valoare totală a amenzilor este de
1.784.600 lei, din care 1.580.000 lei pentru muncă nedeclarată. Totodată, inspectorii de muncă au dispus 1.087
de măsuri obligatorii, cu termene concrete de realizare.
Au fost sancționați 51 de angajatori la care au fost depistate 115 persoane care prestau activitate nedeclarată.
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost verificați 1.294 de agenţi economici din toată țara, cu un
număr total de 53.359 de angajați, și au fost identificate 2.189 de neconformităţi faţă de legislaţia în vigoare.
Pentru nerespectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, inspectorii de muncă au aplicat 2.057 de
sancţiuni contravenţionale (în medie 1,59 sancţiuni pe societate controlată), din care 1.990 avertismente (96,74%
din totalul sancțiunilor) şi 67 de amenzi, în valoare de 386.000 lei. De asemenea, pentru remedierea deficienţelor
constatate, s-au dispus 2.223 de măsuri cu termene fixe de raportare a modului de rezolvare.
www.inspectiamuncii.ro – 11 iunie 2020.

Cardul de sănătate redevine obligatoriu, cu excepția consultațiilor la medicul de familie și la specialistul din
ambulatoriu.
Cu excepția serviciilor acordate în cabinetele medicilor de familie și în ambulatoriul clinic de specialitate, care
pot fi accesate fără utilizarea cardului de sănătate până la data de 30 septembrie 2020, începând cu data de 1
iulie toate celelalte servicii medicale, serviciile de îngrijiri la domiciliu, medicamentele și materialele sanitare,
precum și dispozitivele medicale se acordă și se validează doar în baza acestui document electronic (sau a
documentelor înlocuitoare, după caz).
Astfel, la 1 iulie va fi reluată obligativitatea utilizării cardului național de sănătate pentru serviciile medicale
acordate în unitățile sanitare cu paturi și de către furnizorii de investigații paraclinice, furnizorii de îngrijiri
medicale la domiciliu / îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de servicii stomatologice, furnizorii de dispozitive
medicale și furnizorii de medicamente.
www.cnas.ro – 26 iunie 2020.
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A fost prelungită cu 7 ani valabilitatea cardurilor naționale de sănătate emise până la 31 decembrie 2014.
Casa Națională de Asigurări de Sănătate informează, printr-un comunicat de presă, ca valabilitatea cardurilor
naționale de sănătate emise până la data de 31 decembrie 2014 a fost prelungită cu 7 ani.
Guvernul a aprobat o Hotarare care prevede că, începand cu luna iulie 2020, se generează și se rescriu noi
certificate digitale pentru cardurile naționale de asigurări de sănătate emise până la data de 31 decembrie 2014.
Termenul de valabilitate al acestor carduri este de 7 ani de la data rescrierii certificatului.
Această reglementare vine in contextul în care valabilitatea certificatelor inscripționate pe cardurile naționale de
asigurări de sănătate ar fi expirat in anul 2020 pentru aproximativ 4,2 milioane de carduri, urmând ca în anul
2021 să expire alte 10 milioane de carduri.
Scrierea noului certificat pe CIP-ul cardului se va face in mod automat. La nivelul aplicației furnizorului de servicii
medicale, în momentul introducerii cardului in cititor, sistemul va detecta certificatul expirat și îl va înlocui fără
nicio intervenție a furnizorului.
www.fiscalitatea.ro – 29 iunie 2020.

Noul model al formularului care conţine lista salariaţilor pentru care angajatorii cer decontarea a 41,5% din
salariu, în vigoare din 30 iunie.
Marţi, 30 iunie, a intrat în vigoare Ordinul nr. 491/2020, emis de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă, care reglementează noul model al formularului ce conţine lista salariaţilor pentru care angajatorii cer
AJOFM decontarea în procent de 41,5% a salariilor de bază brute lunare ale oamenilor care s-au aflat în şomaj
tehnic din cauza pandemiei de Covid-19 şi care şi-au reluat activitatea.
Economica.net reaminteşte că începând cu data de 1 iunie 2020, statul decontează angajatorilor, pe o perioadă
de trei luni, 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat de salariaţii care au fost în
şomaj tehnic pentru cel puţin 15 zile în perioada stării de urgenţă sau a stării de alertă, din cauza pandemiei de
Covid-19, şi care şi-au reluat activitatea, potrivit OUG nr. 92 din 2020.
Suma maximă decontată de stat per salariat vizat de OUG nr. 92 din 2020 este de 41,5% din câştigul salarial
mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările
ulterioare.
Ca să primească aceşti bani de la stat, angajatorii au obligaţia să menţină raporturile de muncă ale salariaților
vizaţi de această măsură până la 31 decembrie 2020, cu excepţia lucrătorilor sezonieri şi a situaţiei în care
încetarea contractului individual de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului.
www.economica.net – 30 iunie 2020.
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