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Latest news in the labor law field 
 
Noutăți în domeniul dreptului muncii 

  

     

News on the templates for the documents 
necessary in order to access different types of 
state support and on some amendments of the 
measures imposed during the state of alert 

 Noutăți privind modelele de documente 
necesare pentru a accesa diferite tipuri de 
susținere din partea statului și despre anumite 
modificări ale măsurilor impuse în starea de 
alertă 

  

The Order of the President of the National Agency 
for Workforce Occupation no. 491/25.06.2020 on 
the amendment of Annex no. 3 of the Order of 
the  President of the National Agency for 
Workforce Occupation no. 457/2020 regarding 
the approval of the template documents 
provided by art. II, para. (2) of GEO no. 92/2020 
has been published within the Official Gazette no. 
566 dated 30 June 2020. 

 Ordinul Președintelui Agenției Naționale de 
Ocupare a Forței de Muncă nr. 491/25.06.2020 
pentru modificarea Anexei nr. 3 la Ordinul 
Președintelui Agenției Naționale de Ocupare a 
Forței de Muncă nr. 457/2020 privind aprobarea 
modelului documentelor prevăzute de art. II, 
alin. (2) din OUG nr. 92/2020 a fost publicat în 
Monitorul Oficial nr. 566 din data de 30 iunie 2020. 
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This normative act amends the template of the list 
of employees the employer has to submit, among 
other documents, in order to access the state 
support consisting in 41.5% of the gross base salary 
in case of certain employees (capped at 41.5% of the 
medium gross income). Thus, an additional heading 
is introduced, regarding the number of working 
hours from the month for which the state support is 
requested, according to the duration of work 
provided within the employment agreement. 

*** 

 Prin intermediul acestui act normativ, este 
modificată lista salariaților pe care angajatorul 
trebuie să o transmită, alături de alte documente, 
pentru a accesa susținerea din partea statului 
constând în 41,5% din salariul de bază brut în cazul 
anumitor salariați (limitată la 41,5% din câștigul 
salarial mediu brut).  Astfel, se introduce o rubrică 
nouă privind numărul de ore lucrătoare din luna 
pentru care se solicită susținerea statului, 
corespunzător duratei muncii prevăzute în 
contractul individual de muncă.  

*** 

  

The Order of the Minister of Labour and Social 
Protection no. 1107/30.06.2020 on the amendment 
of the Order of the Minister of Labour and 
Social Protection no. 741/2020 regarding the 
approval of the template documents provided 
by art. XII, para. (1) of the GEO no. 30/2020 has 
been published within the Official Gazette no. 576 
dated 1 July 2020. 

 Ordinul Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 
1107/30.06.2020 privind modificarea Ordinului 
Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 741/2020 
pentru aprobarea modelului documentelor 
prevăzute la art. XII, alin. (1) din OUG nr. 30/2020 a 
fost publicat în Monitorul Oficial nr. 576 din data de 
1 iulie 2020. 
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This normative act establishes the new official 
templates for the three documents that need to be 
submitted by employers in order to access the state 
support for technical unemployment, namely the 
request, the affidavit and the list of employees in 
technical unemployment for which the state 
support is requested.  

 Acest act normativ stabilește noile modele de 
documente ce trebuie transmise de către angajatori 
pentru a accesa susținerea din partea statului pentru 
șomaj tehnic, mai exact, cererea, declarația pe 
proprie răspundere și lista de salariați în șomaj 
tehnic pentru care se solicită susținerea din partea 
statului.  

  

The main amendment is represented by the 
introduction of a table of the fields of activity where 
official restrictions apply (for example, in the field of 
organizing open-space events that take place with the 
participation of more than 50 persons), annexed to 
the affidavit, where the employer selects the restricted 
domain of activity where its activity is suspended, 
determining the placement of the employees in 
question in technical unemployment. 

*** 

 Principala modificare este reprezentată de 
introducerea unui tabel al domeniilor de activitate în 
care se aplică restricții oficiale (spre exemplu,  în 
domeniul organizării de evenimente private în spații 
deschise, care se desfășoară cu participarea a peste 50 
de persoane), ca anexă la declarația pe proprie 
răspundere, in care angajatorul selectează domeniul 
în care activitatea sa este suspendată, determinând 
plasarea salariaților în cauza în șomaj tehnic.  

*** 

  

The Government Decision no. 511/01.07.2020 on the 
amendment and completion of annexes 1 and 3 of 
the GD no. 476/2020 regarding the prolongation 
of the state of alert has been published within the 
Official Gazette no. 577 dated 1 July 2020. 

 Hotărârea de Guvern nr. 511/01.07.2020 pentru 
modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 3 la 
HG nr. 476/2020 privind prelungirea stării de 
alertă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 577 din 
data de 1 iulie 2020. 

  

mailto:roxana.abrasu@nndkp.ro
mailto:roxana.abrasu@nndkp.ro
mailto:gabriela.dinu@nndkp.ro
https://www.nndkp.ro/publications-insights/legal-tax-updates-2/
https://www.linkedin.com/company/nndkp


 

 

Contacts: 

 
 
Roxana Abrașu 
Managing Associate 
Co-head of the Employment Practice 
roxana.abrasu@nndkp.ro  
 

 
 
Gabriela Dinu 
Managing Associate 
Co-head of the Employment Practice 
gabriela.dinu@nndkp.ro  
 

Legal and Tax Updates 

All our legal and tax updates are available here. 
 

Disclaimer 

This newsletter does not contain any legal and/or 

advice, nor should it be relied on or construed as 

such. Professional advice should therefore be sought 

before any action is undertaken based on this 

newsletter. 

Această publicaţie nu conţine consultanţă juridică, ci 
informaţii cu caracter general. Vă rugăm să solicitaţi 
consultanţă de specialitate înainte de a implementa 
orice decizie întemeiată pe informaţiile din prezenta. 
 

Visit us on:   
 

Page 4 of 4  
 
 

www.nndkp.ro 
 
 

From the amendments and completions established 
by this normative act regarding the measures 
applicable during the current state of alert, we 
mention the permission to organize training courses 
and workshops for adults, with the participation of 
maximum 20 persons and in compliance with the 
social distancing rules. 

Dintre modificările și completările aduse prin acest 
act normativ măsurilor aplicabile pe durata actualei 
stări de alertă, menționăm  permiterea organizării 
de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, 
cu participarea a cel mult 20 de persoane și cu 
respectarea regulilor de distanțare fizică.  
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