BULETIN INFORMATIV
din data de 19 mai 2020
privind evoluții legislative în contextul pandemiei de COVID-19

I.

La data de 18 mai 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Prin această lege s-a urmărit stabilirea cadrului de instituire, pe durata stării de alertă
declarate în condițiile legii și în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de
COVID-19, a unor măsuri destinate protejării drepturilor la viață, la integritate fizică și la
ocrotirea sănătății, inclusiv prin restrângerea exercițiului altor drepturi și libertăți
fundamentale. În limitele acestei legi vor fi adoptate acte normative de către autoritățile
centrale competente care să prevadă măsuri specifice în vederea prevenirii și combaterii
efectelor pandemiei de COVID-19.

II.

Astfel, în baza acestei legi a fost adoptată, la data de 18 mai, H.G. nr. 394/2020 privind
declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Prin această hotărâre a fost
instituită starea de alertă pe teritoriul României pe o durată de 30 de zile, începând cu data
de 18 mai 2020. Măsurile dispuse prin această hotărâre vizează creșterea capacității de
răspuns, asigurarea rezilienței comunităților sau diminuarea impactului tipului de risc.
Hotărârea abrogă Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.
24/2020/14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a
măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate
de virusul SARS-CoV-2, cu același obiect. Cu toate acestea, actele emise în temeiul hotărârii
abrogate rămân aplicabile, în măsura în care nu contravin hotărârii de guvern cu privire la
măsurile propuse, până la adoptarea actelor în temeiul Legii nr. 55/2020. Din această
categorie fac parte ordinele de ministru prezentate la punctele următoare.
Printre principalele prevederi ale hotărârii se numără următoarele:
1.

În cadrul măsurilor pentru asigurarea rezilienței comunităților, s-a prevăzut și măsura
carantinării/izolării la locuință a tuturor persoanelor care vin în România din străinătate,
împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, cu anumite excepții.
Printre excepții se numără: conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu
capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone sau care se deplasează în interesul
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desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al UE
sau dintr-un alt stat al UE în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face prin
mijloace individuale sau în cont propriu, angajaţi ai operatorilor economici din România
care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la
întoarcerea în ţară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara
teritoriului naţional sau reprezentanţii companiilor străine care au filiale/
sucursale/reprezentanţe sau agenţii pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul
României dovedesc raporturile contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul
naţional.
2.

III.

În cadrul măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc, printre principalele
prevederi se numără:
 Instituirea obligaţiei instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi
profesioniştilor de a organiza activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea în sediu,
în mod obligatoriu, triajul epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor,
atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori, în condițiile stabilite prin ordin
comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne.
 Suspendarea activităţilor de comercializare cu amănuntul a produselor şi a serviciilor
în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori
economici, cu următoarele excepții: activitatea desfăşurată în centrele comerciale
mici, de sub 15.000 mp, cu magazine individuale din incintă de sub 500 mp fiecare,
activitatea de vânzare a produselor electronice şi electrocasnice, doar dacă operatorii
economici asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului, activitatea
desfăşurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul
asigurat direct din exteriorul incintei şi este întreruptă comunicarea cu restul
complexului și activitatea desfăşurată de către magazinele agroalimentare, farmacii,
cabinetele stomatologice, curăţătorii de haine şi centrele de îngrijire personală,
precum şi vânzarea produselor şi serviciilor de optică medicală.
 Suspendarea activității operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţii
închise în următoarele domenii: jocuri de noroc, activităţi de fitness, activităţi în
piscine, activităţi de tratament balnear, locuri de joacă şi săli de jocuri. Excepție fac
activităţile de îngrijire personală care se desfăşoară în spaţiile special destinate şi
care respectă condiţiile de siguranţă sanitară.

A fost publicat Ordinul comun al ministrului muncii și protecției sociale (nr. 3577/2020)
și al ministrului sănătății (nr. 831/2020) privind măsurile pentru prevenirea
contaminării cu noul virus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la
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locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de
alertă.
Ordinul conține măsurile obligatorii pe care trebuie să le implementeze orice angajator din
sectorul public sau privat, respectiv regulile pe care trebuie să le urmeze orice angajat. Cu
privire la obligațiile în sarcina angajatorilor, printre cele mai importante se numără
următoarele:
 Reinstruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a tuturor lucrătorilor care au
stat la domiciliu în perioada stării de urgenţă, şomaj tehnic, telemuncă, muncă la
domiciliu etc.
 Identificarea riscurilor specifice condiţiilor de contaminare epidemiologică şi
actualizarea documentului de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea
angajaţilor la noile condiţii de desfăşurare a activităţii, în vederea luării măsurilor
necesare pentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2.
 Stabilirea de consultări cu reprezentanţii angajaţilor cu responsabilităţi specifice în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi, după caz, cu membrii Comitetului de
securitate şi sănătate în muncă.
 Afișarea la intrare şi în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită
obligatorie pentru angajaţii şi pentru toate persoanele care intră în spaţiul organizat
de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2.
 Asigurarea triajului observaţional al angajaţilor prin verificarea temperaturii acestora
la începerea programului de lucru şi ori de câte ori este necesar pe parcursul
programului.
 Desemnarea unui responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care
intră în unitate/instituţie.
 Amplasarea de dozatoare cu dezinfectant la intrarea în unitate, precum şi în fiecare
sector al locului de muncă.
 Individualizarea (opțional) programului de lucru al angajaţilor astfel încât între
aceştia să se asigure existenţa unui interval de minimum o oră la începerea şi la
terminarea programului de muncă, pe parcursul a minimum trei ore, în tranşe de
minimum 20% din personal, fără a afecta durata programului normal de lucru, în
cazul angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de angajaţi care desfăşoară
activitatea în acelaşi spaţiu de lucru. Măsura are în vedere inclusiv spaţiile de lucru
cu mai mult de 50 de angajaţi, indiferent dacă salariaţii aparţin unor angajatori
diferiţi, fără a afecta durata programului normal de lucru.
 Asigurarea de culoare speciale de acces în incintă şi de circulaţie pentru angajaţi.
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 Dezinfectarea balustradelor, a mânerele uşilor şi a ferestrelor din unitate, precum şi a
altor zone intens folosite, respectiv a spaţiilor comune şi a spaţiilor de lucru cu
substanţe aprobate (minimum o dată pe săptămână şi de câte ori este necesar).
Ordinul prevede și măsuri speciale în cazul angajaților suspecți sau confirmați cu infectarea.
În același scop a fost publicat de către ministerul muncii, pe site-ul propriu, Ghidul pentru
revenirea la muncă în condiții de siguranță pentru angajați și angajatori. Acesta conține
o serie de recomandări aplicabile angajatorilor și angajaților și este disponibil la
http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/2020-05-ghid_revenirea-la-munca-inconditii-de-siguranta.pdf.
IV.

A fost publicat Ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri
(nr. 1731/2020) și al ministrului sănătății (nr. 832/2020) privind măsurile pentru
prevenirea contaminării cu noul virus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării
activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de
alertă.
Ordinul aprobă Regulile de organizare și desfășurare a activităților de îngrijire personală în
spațiile special destinate, menționate în anexa nr. 1, Recomandările privind activitatea în
birourile cu spații comune în regim deschis (open space), menționate în anexa nr. 2 și
Recomandările privind funcționarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare,
menționate în anexa nr. 3.
Cu privire la Recomandările privind activitatea în birourile cu spații comune în regim
deschis (open space), acestea sunt prevăzute în mod separat pentru angajați, respectiv pentru
angajatori. Printre principalele recomandări pentru angajatori se numără următoarele:
 Asigurarea programului de lucru decalat, pentru a evita aglomerările la
intrarea/ieşirea din incintă şi pentru a limita numărul de angajaţi prezenţi, în acelaşi
timp, în aceeaşi incintă.
 Asigurarea termometrizării zilnice, la intrarea în tura de serviciu și trimiterea acasă
cu indicaţie de consultare a medicului de familie a angajaţilor cu temperatura peste
37,3oC.
 Asigura separării birourilor orientate faţă-faţă cu paravane care se vor dezinfecta
zilnic cu soluții pe bază de alcool, respectiv organizarea spaţiilor de lucru astfel încât
să fie asigurată o distanţă de minimum 1,5 m între angajaţii care lucrează la birouri
orientate faţă-spate şi spate-spate.
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 Asigurarea dezinfecţiei suprafeţelor de lucru la începerea programului de lucru şi,
ulterior, o dată la 4 ore.
 Organizarea pauzelor de masă eşalonat, astfel încât să fie respectată distanţa fizică de
minimum 2 m.
 În cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului, realizarea nebulizării o dată
pe săptămână, de preferat la sfârşitul săptămânii, şi a dezinfecţiei instalaţiei de
climatizare conform instrucţiunilor producătorului.
V.

A fost publicat Ordinul comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și
comunicațiilor (nr. 984/2020) și al ministrului sănătății (nr. 829/2020) privind măsurile
pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea
desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul transporturilor,
pe perioada stării de alertă.
Ordinul prevede măsuri în domeniul transportului aerian, al transportului rutier de persoane,
al transportului de persoane la bordul navelor, respectiv al transportului feroviar și cu
metroul.

VI.

A fost publicat Ordinul comun al ministrului culturii (nr. 2855/2020) și al ministrului
sănătății (nr. 830/2020) privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus
SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță
sanitară în domeniul culturii, pe durata stării de alertă.
Ordinul prevede măsuri aplicabile activității muzeelor, a galeriilor de artă și a bibliotecilor.

VII. La data de 18 mai 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 54/2020 pentru aprobarea O.U.G. nr.
33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative.
Ordonanța menționată a fost aprobată cu o completare prin care se adaugă o categorie de
contribuabili beneficiari ai bonificației asupra impozitului pe profit. Se adaugă astfel un nou
alineat conform căruia beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului pe
profit datorat contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare
și plată1 și respectiv contribuabilii care plătesc impozit pe venitul microîntreprinderilor, care
plătesc impozitul datorat la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, și
25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III.

1

Conform art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
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*
*

*

Nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de informații suplimentare.
Acest document este redactat de Societatea de avocați Markó & Udrea în scop informativ și
nu va fi interpretat ca oferind consultanță juridică. Societatea de avocați Markó & Udrea nu
răspunde pentru niciun prejudiciu direct, indirect sau de alt fel decurgând din utilizarea
informațiilor conținute în prezentul document.
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