
   

1 

 

BULETIN INFORMATIV  

 

din data de 10 iunie 2020  

privind evoluții legislative în contextul pandemiei de COVID-19 

 

 

 

I. La data de 9 iunie 2020 a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru 

Ocuparea Forței de Muncă nr. 456/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a 

sumelor prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 92/2020
1
.  

 

Ordinul aprobă procedura de acordare din bugetul asigurărilor pentru șomaj a ajutoarelor 

pentru angajatorii care:  

 în perioada 1 iunie 2020 - 31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă 

nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi 

de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau a stării 

de alertă, înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă 

județene, respectiv a municipiului București; 

 nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă 

nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani 

înregistrați ca șomeri în evidența agenților pentru ocuparea forței de muncă județene, 

respectiv a municipiului București. 

 

Procedura aprobată se regăsește în anexă. 

 

II. La data de 9 iunie 2020 a fost publicată H.G. nr. 458/2020 pentru modificarea Normelor 

metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a 

întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 282/2020. 

 

Normele metodologice modificate prevăd modalitatea și condițiile de acordare, monitorizare 

și soluționare a cererilor de plată a garanțiilor de stat și de acordare a granturilor
2
 de către 

                                                 
1 O.U.G. nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în 

contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru 

modificarea unor acte normative. 
2 Prevăzute la art. 6 din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei 

economice generate de pandemia COVID-19. 

https://sintact.ro/#/dokument/16987198?cm=DOCUMENT
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3
 în favoarea fiecărui beneficiar participant la Programul de susținere a 

întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA. 

Aceste prevederi se aplică și solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul acestui 

program aflate în curs de soluționare. 

 

 

 

* 

 

*          * 

 

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.  

                                                 
3 Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. – IFN. 


