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Buletin informativ de noutati legislative  
referitoare la reglementari fiscale care vizeaza managementul resurselor 

umane  
 
 

 Legislative update bulletin  

referring to fiscal legislation concerning the HR management  
            
 
 
 
 
 
  
 Cuprins:  
 
A) Aprobarea OUG 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 
 
B) Prelungirea duratei pentru care se acorda anumite facilitati angajatorilor si 
angajatilor 
 

Summary 
 

A) Approval of GEO 132/2020 on support measures for employees and employers in the 
context of the epidemiological situation caused by the spread of the SARS-CoV-2 
coronavirus, as well as to stimulate employment growth 
 
B) Extension of the duration for which certain facilities are granted to employers and 
employees 
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A) Legea nr. 282/2020 pentru aprobarea 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 

În vigoare de la 12 decembrie 2020 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1201 din 09 decembrie 2020. 

 
Legea de aprobare a OUG 132/2020 aduce clarificări cu privire la:  
 

1) Procedura ce trebuie urmată pentru ca angajatorii să își deconteze din bugetul 
asigurărilor pentru șomaj indemnizația plătită angajaților ca urmare a reducerii 

timpului de lucru;  
2) Regimul asigurărilor pentru șomaj pentru perioada în care angajaților le este 

aplicată această măsură.  
3) Condițiile necesare pentru ca angajatorii să poată aplica pentru sprijinul 

financiar de 2.500 RON acordat pentru fiecare telesalariat. 
 
 
1) Se extinde perioada în care angajatorii pot aplica măsura reducerii programului de 
lucru, prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din Legea 53/2003 – Codul Muncii 
cu cel mult 50% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul 
individual de muncă, și astfel se permite ca această măsură să se aplice nu doar pe 
durata stării de urgență/alertă/asediu ci și pe o perioadă de până la 3 luni de la data 

încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgență/alertă/asediu.  
 
Perioada minimă lunară pentru care se poate aplica rămâne de 5 zile, însă se elimină 
prevederea conform căreia acestea trebuiau să fie consecutive.  
 
Este eliminată obligația pe care angajatorii o aveau de a transmite în Revisal măsura de 
reducere a timpului de lucru.  
 
În privința decontării indemnizației pentru reducerea timpului de lucru se dispune că 
sumele ce sunt suportate inițial de către angajator pentru plata indemnizației urmează 
a fi decontate în cel mult 5 zile de la emiterea deciziei Agenției pentru ocuparea forței de 
muncă.  
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De asemenea, prin introducerea art. 1^1 se precizează documentele pe care angajatorul 
trebuie să le depună pentru decontarea indemnizației și termenele ce trebuie respectate:  
 

- Cererea de decontare și documentele atasate se depun de către angajator, în 
format electronic sau în format letric, până la data de 25 a fiecărei luni pentru 
plata indemnizației din luna anterioară, la agenția pentru ocuparea forței de 
muncă județeană, precum și a municipiului București, în raza căreia își are sediul 
social. 

- În situația în care cererea este depusă de către angajator la o dată ulterioară celei 
prevăzute la mai sus, suma aferentă lunii pentru care se face solicitarea se 
decontează în luna următoare. 

 

Se redefinește lista documentelor pe care angajatorii trebuie să le depună împreună cu 

cererea pentru solicitarea decontării indemnizațiilor aferente reducerii programului de 
lucru. Astfel, acestea sunt:  
 
a) copie a deciziei privind reducerea timpului de muncă, semnată de angajat că a luat 
la cunoștință; 

b) balanța lunară de verificare, pentru perioada prevăzută la art. 1 alin. (11) lit. b) din 
OUG 132/2020; 

c) un acord încheiat cu reprezentanții sindicatului din cadrul unității sau, în cazul în 
care nu există un sindicat, cu reprezentanții salariaților, referitor la procentul din 
numărul de salariați pentru care s-a dispus reducerea timpului de muncă; 

d) lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. 
(4) din OUG 132/2020; 

e) copie a documentelor de plată a salariilor, cu evidențierea plății indemnizației. 

 
Se restrânge interdicția angajatorului de a angaja personal pentru prestarea unor 
activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă 

a fost redus, precum și subcontractarea de activități desfășurate de salariații al căror 
timp de muncă a fost redus. Astfel, această interdicție se aplică la nivel de filială, 
sucursală sau alte sedii secundare. 
 
În ceea ce privește interdicția de acordare de bonusuri echipei de management în 

perioada reducerii programului de lucru, din definirea acestei restricții a fost eliminată 

sintagma „și alte adaosuri”, rămânând astfel interdicția doar la nivelul bonusurilor.  
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2) Prin derogare de la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă, perioadele în care angajații 
beneficiază de reducerea timpului de muncă și de indemnizația aferentă acestei măsuri, 
constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi se ia în calcul la 
stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare 
datei înregistrării cererii pentru indemnizația de șomaj acordată potrivit Legii nr. 
76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
3) De sprijinul financiar de 2.500 RON ce se acordă angajatorilor pentru fiecare 
telesalariat pot să beneficieze, până la data de 31 decembrie 2020, și angajatorii ai căror 
angajați au lucrat cel puțin 15 zile în regim de telemuncă nu doar în perioada stării de 
urgență ci și în perioada stării de alertă. 
 

 
 
B) Ordonanța de urgență nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri 

de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-
2, precum și pentru modificarea 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 
În vigoare de la 07 decembrie 2020 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1189 din 07 decembrie 2020 
si 
Hotărârea nr. 1046/2020 privind completarea Hotărârii 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 
În vigoare de la 09 decembrie 2020 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1199 din 09 decembrie 2020 
 
Cele doua actel normative prelungesc până la 30 iunie 2021:  

- acordarea indemnizației pentru timpul redus de muncă al salariaților si a celei 
pentru reducerea activității profesioniștilor (OUG nr. 132/2020), 

- a indemnizației de șomaj tehnic pentru angajați și alte categorii de profesioniști - 
(OUG nr. 30/2020) pentru domeniile restricționate din cauza pandemiei de 
Covid-19. 
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English version  

 

A) Law no. 282/2020 for the approval of the Government Emergency Ordinance 
no. 132/2020 on support measures for employees and employers in the context 

of the epidemiological situation caused by the spread of the SARS-CoV-2 
coronavirus, as well as to stimulate employment growth 

Effective December 12, 2020 

Published in the Official Gazette, Part I no. 1201 of December 9, 2020. 
 

The law approving GEO 132/2020 provides clarifications regarding: 
 
1) The procedure to be followed in order for the employers to reimburse from their 
unemployment insurance budget the indemnity paid to the employees as a result of the 
reduction of the working time; 
2) Unemployment insurance scheme for the period in which this measure is applied to 
employees. 
3) The necessary conditions for the employers to be able to apply for the financial support 
of 2,500 RON granted for each teleworker. 
 
 
1) The period in which the employers may apply the measure of reducing the work 
schedule is extended, by derogation from the provisions of art. 112 para. (1) of Law 
53/2003 - Labor Code, with a maximum of 50% of the daily, weekly or monthly duration 
provided in the individual employment contract, and thus allows this measure to be 
applied not only during the state of emergency / alert / siege but also for a period of up 
to 3 months from the date of cessation of the last period in which the state of emergency 
/ alert / siege was established. 
 
The minimum monthly period for which it can be applied remains 5 days, but the provision 
according to which they had to be consecutive is eliminated. 
 
The obligation that employers had to submit to Revisal the measure to reduce working 
time is eliminated. 
 
With regard to the settlement of the allowance for the reduction of working time, it is 
provided that the amounts initially borne by the employer for the payment of the allowance 
are to be settled within 5 days from the issuance of the decision of the Employment 
Agency. 
 
Also, by introducing art. 1 ^ 1 specifies the documents that the employer must submit for 
the settlement of the indemnity and the terms that must be observed:  
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- The settlement application and the attached documents are submitted by the 

employer, in electronic or letter format, until the 25th of each month for the payment of the 
previous month's allowance, to the county employment agency, as well as to the 
municipality of Bucharest, within which it has its registered office. 

- If the application is submitted by the employer at a later date than the one 
provided above, the amount corresponding to the month for which the application is made 
shall be settled in the following month. 
 
The list of documents that employers must submit together with the application for the 
settlement of allowances related to the reduction of the work schedule is redefined. Thus, 
they are: 
 
a) copy of the decision on the reduction of working time, signed by the employee that he 
took note of; 
b) the monthly verification balance, for the period provided in art. 1 para. (11) lit. b) of GEO 
132/2020; 
c) an agreement concluded with the union representatives within the unit or, in the 
absence of a union, with the employees' representatives, regarding the percentage of the 
number of employees for which the reduction of working time was ordered; 
d) the list of persons to benefit from the allowance provided in art. 1 para. (4) of GEO 
132/2020; 
e) copy of the salary payment documents, with the highlighting of the payment of the 
indemnity. 
 
The prohibition of the employer to hire staff for the performance of activities identical or 
similar to those performed by employees whose working time has been reduced is 
restricted, as well as the subcontracting of activities carried out by employees whose 
working time has been reduced. Thus, this prohibition applies at the level of the 
subsidiary, branch or other secondary offices. 
 
Regarding the ban on granting bonuses to the management team during the reduction of 
the working hours, the definition of this restriction removed the phrase "and other 
additions", thus remaining the ban only at the level of bonuses. 
 
2) By derogation from art. 34 para. (1) lit. a) of Law 76/2002 on the unemployment 
insurance system and the stimulation of the labor force, the periods in which the 
employees benefit from the reduction of working time and the indemnity related to this 
measure, constitutes an assimilated time in the unemployment insurance system and are 
taken into account when establishing contribution period of at least 12 months in the last 
24 preceding months the date of registration of the application for unemployment benefit 
granted according to Law no. 76/2002, with subsequent amendments and completions. 
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3) The financial support of 2,500 RON granted to employers for each teleworker may 
benefit, until December 31, 2020, the employers whose employees worked at least 15 
days in telework regime not only during the state of emergency but and during the alert 
state. 
 

B) Emergency Ordinance no. 211/2020 on the extension of the application of 
some social protection measures adopted in the context of the spread of the 

SARS-CoV-2 coronavirus, as well as for the amendment of the Government 

Emergency Ordinance no. 132/2020 on support measures for employees and 
employers in the context of the epidemiological situation caused by the spread 

of the SARS-CoV-2 coronavirus, as well as to stimulate employment growth 
Effective December 7, 2020 

Published in the Official Gazette, Part I no. 1189 of December 7, 2020 

and 
Decision no. 1046/2020 regarding the completion of the Government Decision no. 

719/2020 for the approval of the settlement and payment procedure of the 
amounts granted based on the Government Emergency Ordinance no. 132/2020 

on support measures for employees and employers in the context of the 

epidemiological situation caused by the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus, 
as well as to stimulate employment growth 

Effective December 9, 2020 
Published in the Official Gazette, Part I no. 1199 of December 9, 2020 

 
The two normative acts extend until June 30, 2021 the following: 
- granting the allowance for the reduced working time of the employees and the one for 
the reduction of the professionals' activity (GEO no. 132/2020), 
- technical unemployment benefit for employees and other categories of professionals - 
(GEO no. 30/2020) for areas restricted due to the Covid-19 pandemic. 


