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NEWSLETTER Nr.20/2020
REVISTA PRESEI IULIE 2020.
Angajații companiilor care își întrerup activitatea din cauza apariției unor cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 vor
primi indemnizație de șomaj tehnic.
Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care a instituit o nouă măsură de sprijin a angajaților și
angajatorilor care sunt nevoiți să întrerupă activitatea din cauza infectării cu SARS-CoV-2 a unor salariați.
Astfel, dacă Direcția de Sănătate Publică dispune suspendarea activității unei companii ca urmare a identificării
de persoane infectate cu SARS-CoV-2, toți angajații, cu excepția celor aflați în concediu medical, vor beneficia
de acordarea indemnizației de șomaj tehnic, din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
Sprijinul financiar se va acorda pe toată perioada în care activitatea este suspendata, dar nu mai târziu de 31
decembrie 2020.
Aceste măsuri de protecție socială la nivelul angajatorilor, cu caracter excepțional, sunt necesare pentru a evita
pierderea de locuri de muncă, creșterea ratei de excluziune socială, precum și amplificarea decalajului socioeconomic dintre persoanele a căror activitate a fost afectată direct de epidemie și restul populației.
www.mmuncii.ro – 23 iulie 2020.

Guvernul a aprobat dublarea etapizată a alocațiilor de stat pentru copii. Prima majorare, cu 20 %, aferentă lunii
august, va fi făcută în septembrie.
Guvernul a aprobat majorarea cu 20%, începând cu luna septembrie, a alocației de stat pentru copii, aferentă
lunii august, iar pentru perioada 2021-2022, Executivul a prevăzut câte două majorări pe an, în lunile ianuarie și
iulie. Toate majorările vor fi făcute din oficiu.
Astfel, începând cu luna august 2020, alocația de stat pentru copiii care au între 2 și 18 ani va crește de la 156
de lei la 185 de lei, iar pentru copiii din grupa de vârstă 0 – 2 ani, precum și pentru cei cu handicap, cuantumul
va crește de la 311 la 369 de lei. Impactul bugetar în acest an este de aproximativ 500.000.000 lei.
După cele două creșteri prevăzute pentru anul 2021, cuantumurile alocației vor crește la 242 de lei, respectiv 484
de lei, cu un impact financiar, față de actualul nivel, de 3.470.000.000 lei.
Din luna iulie 2022, alocațiile de stat pentru copii vor fi de 300 de lei, respectiv de 600 de lei, iar impactul bugetar
față de anul 2020 va fi de 6.384.000.000 lei.
Actul normativ adoptat de Guvern propune ca din anul 2023 să continue procesul de majorare a cuantumului
alocației de stat pentru copii, cu rata medie a inflației anuale.
www.mmuncii.ro – 31 iulie 2020.

Noul model al certificatului de concediu medical – Ordinul 1092/2020 – vechile formulare se vor putea utiliza
pana la 30.09.2020.
In MOF 583/02.07.2020 a fost publicat Ordinul nr. 1092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al
certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de
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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.
Se aproba modelul unic al certificatului de concediu medical, ca imprimat cu regim special, care constituie ordin
de plată și în baza căruia se acordă indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și indemnizațiile de
asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.
Vechile formulare de certificate de concediu medical se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu
mai târziu de 30.09.2020. Acestea se eliberează fără aplicarea ștampilei unității sanitare emitente, iar în
situațiile în care acestea se acordă pentru îngrijire copil bolnav, medicul curant va înscrie codul numeric personal
al copilului pentru care se acordă certificatul.
Ce s-a modificat ?






s-a eliminat obligativitatea stampilei in caseta Viza platitorului;
s-a eliminat caseta Luat in evidenta in care medicul de familie isi punea viza;
s-a introdus un camp pentru CNP copil, in cazul concediilor de ingrijire copil bolnav;
se modifica la tip asigurat – vom avea pe noul formular 4 categorii in loc de 6;
s-a eliminat caseta cu stampila unitatii emitente.

Medicul care eliberează certificatul de concediu medical este responsabil de realitatea datelor înscrise în
rubricile completate.
Necompletarea rubricilor conform instrucțiunilor aprobate prin prezentul ordin și/sau completarea eronată a
acestora constituie contravenție și se sancționează potrivit dispozițiilor OUG nr. 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.
www.contzilla.ro – 31 iulie 2020

Purtarea măștii de protecție devine obligatorie în spațiile publice deschise din județul Timiș, iar terasele se
închid după ora 23.00.
Purtarea măştii de protecţie, în contextul pandemiei COVID-19, devine obligatorie şi în spaţiile publice deschise
de pe raza judeţului Timiş, în baza unei hotărâri a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, întrunit,
sâmbătă, în şedinţă extraordinară.
Prevederile hotărârii devin obligatorii începând cu data de 1 august, ora 19,00, pe întreaga perioadă a stării de
alertă.
Categoria spaţiilor publice deschise cuprinde: pieţe, târguri, pieţe de vechituri, zone de aşteptare, staţii transport
public, peronul gărilor, autogări, aeroport, în punctele de trecere a frontierei, exteriorul obiectivelor turistice,
zonele de promenadă ale oraşelor (cu excepţia Pieţei Victoria din Timişoara şi centrul istoric al municipiului
Timişoara), locuri de joacă din parcuri, grădini de vară, la serbări publice, pelerinaje, ceremonii religioase,
evenimente sportive, evenimente publice, arată un comunicat al Prefecturii Timiş, remis AGERPRES.
Obligativitatea se instituie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de cinci ani.
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Se exceptează de la aceste măsuri persoanele care desfăşoară activităţi fizice intense şi/sau în condiţii de
muncă solicitantă (temperatură ridicată, umiditate crescută), sportivii care se află pe terenul de sport.
Evenimentele publice şi private se vor desfăşura cu participarea unui număr de persoane în limita prevăzută de
lege, cu păstrarea distanţării sociale.
De asemenea, operatorii economici care desfăşoară aceste activităţi, au obligaţia să ia măsuri pentru limitarea
numărului de clienţi la numărul de locuri pe scaune, precum şi a oricăror activităţi care presupun interacţiunea
fizică, inclusiv dansul.
Totodată, se interzice funcţionarea spaţiilor destinate jocurilor de noroc, teraselor, cluburilor, barurilor şi altele
asemenea în intervalul orar 23,00 - 6,00, dar şi organizarea târgurilor, a oboarelor, iarmaroacelor şi pieţelor de
vechituri până la încetarea stării de alertă, cu excepţia pieţelor agroalimentare, dar clienţii vor purta măşti de
protecţie, iar comercianţii vor purta atât măşti, cât şi mănuşi.
Pe perioada desfăşurării evenimentelor sportive, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie de către
stafful tehnic şi tot personalul care participă la eveniment, cu excepţia persoanelor care desfăşoară activităţi
fizice intense şi/sau în condiţii de muncă solicitantă (temperatură ridicată, umiditate crescută), sportivii care se
află pe terenul de sport, precum şi copiii cu vârsta mai mică de cinci ani.
Respectarea aplicării măsurilor adoptate se va urmări de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, Poliţia
Locală şi Direcţia de Sănătate Publică Timiş şi alte instituţii cu atribuţii de control.
www.agerpres.ro – 01 august 2020.

Rămânem la dispoziție pentru orice clarificări suplimentare.
Dumitru Olăeriu – consilier juridic - Servizi Associati srl
Tel: 0722287926.

