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Latest news in the labor law field

Noutăți în domeniul dreptului muncii

News on the prolongation of the state of
alert and on the applicable measures

Noutăți privind prelungirea stării de alertă
și măsurile aplicabile

The Government Decision no. 553/15.07.2020 on the
prolongation of the state of alert on Romanian
territory starting 17th of July 2020 and
establishing the measures that apply for the
prevention and fighting against the effects of
the COVID-19 pandemic has been published
within the Official Gazette no. 627 dated July 16th,
2020.

Hotărârea de Guvern nr. 553/15.07.2020 privind
prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 17 iulie 2020,
precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19 a fost publicată
în Monitorul Oficial nr. 627 din data de 16 iulie 2020.

According to this normative act, the state of alert is
prolonged on Romanian territory with 30 days
starting the July 17th, 2020.

Conform acestui act normativ, starea de alertă se
prelungește pe teritoriul României cu 30 de zile,
începând cu data de 17 iulie 2020.

The measures applicable during the previous state of
alert essentially maintain their content, the main
relevant amendment being the elimination of the
measures regarding quarantine/isolation that will be

Măsurile aplicabile pe durata stării de alertă
precedente își mențin în mod esențial conținutul,
principala modificare relevantă fiind eliminarea
măsurilor privind carantina/izolarea, ce vor fi
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regulated by a separate act.

reglementate printr-un act separat.

From an employment law perspective, we mention
the following measures, as outlined within Annexes
1-3 to the decision at hand:

Din perspectiva dreptului muncii, menționăm
următoarele măsuri, așa cum au fost evidențiate în
Anexele 1-3 la prezenta hotărâre:



the obligation to wear protective masks at the
workplace, in compliance with the conditions
set forth by ministerial order;



obligativitatea purtării măștii de protecție la
locul de muncă, în condițiile stabilite prin
ordin de ministru;



the obligation of the economic operations to
organize activity in such a manner that they
insure, at the entry within headquarters, the
mandatory epidemiological triage and
disinfection of hands, for their personnel, as
well as for visitors, in compliance with the
conditions set forth by ministerial order;



obligația operatorilor economici de a organiza
activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în
sediu, în mod obligatoriu, triajul
epidemiologic și dezinfectarea mâinilor, atât
pentru personalul propriu, cât și pentru
vizitatori, în condițiile stabilite prin ordin de
ministru;





the obligation of economic operators that

carry out activity in certain domains, as well as
work-related activities within open space
offices/common areas to comply with the
specific norms set forth by ministerial order;

obligaţia operatorilor economici care
desfășoară activităţi în anumite domenii,
precum și activităţi de lucru în birouri cu
spaţii comune în sistem deschis de a respecta
normele de prevenire stabilite prin ordin de
ministru;



suspendarea sau limitarea desfășurării
activității în anumite domenii, precum
activităţi în piscine, locuri de joacă și săli de
jocuri, desfășurate în spații închise ori
consumul produselor alimentare și băuturilor

the suspension or limitation of activity in
certain domains, such as activity in pools,
playgrounds, game halls, carried out within
enclosed spaces or the consumption of food
products, alcoholic and non-alcoholic
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beverages in common food serving spaces
from restaurants, hotels, motels, hostels, cafes
and other such public places inside buildings;


the prohibition to organize private events in
enclosed spaces, except for those that are
carried out with the participation of
maximum 20 persons and in compliance with
the social distancing rules (including
organization of instruction courses and
workshops for adults).

The decision also contains mentions regarding the
various regulations setting forth measures
applicable under the previous state of alert (e.g. by
means of ministerial orders), that shall remain
applicable as long as they do not contradict the
measures set forth within Anexes no. 1-3 to the
current decision.



alcoolice și nealcoolice în spaţiile comune de
servire a mesei din restaurante, hoteluri,
moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri
publice, din interiorul clădirilor;
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Hotărârea conține, de asemenea, mențiuni în
legătură cu diversele norme emise în aplicarea
măsurilor specifice stării de alertă anterioare (de
exemplu, prin ordine de ministru), în sensul că
acestea își menţin aplicabilitatea în măsura în care
nu contravin măsurilor stabilite în Anexele nr. 1-3 la
prezenta hotărâre.
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