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Dragi cititori, 

Creșterea galopantă a numărului cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 

(COVID-19) a cauzat îngrijorări în rândul autorităților din întreaga lume și a 

generat nevoia implementării urgente a unor măsuri economice și sociale 

drastice. Autoritățile din România au adoptat și modificat numeroase acte 

normative prin care sprijină mediul de afaceri, unele dintre ele cu impact major 

în ceea ce privește relațiile de muncă. Angajatorii se confruntă cu numeroase 

probleme și provocări și căută să identifice cu rapiditate măsuri potrivite.  

În acest context, în care legislația cu privire la relațiile de muncă este în continuă 

modificare, bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ vă pune la dispoziție în cele ce 

urmează o serie de răspunsuri dintr-o perspectivă juridică dar și practică la cele 

mai presante întrebări pe care și le pun numeroși angajatori. Pentru a asigura 

acuratețea informațiilor prezentate vom adapta conținutul acestor răspunsuri 

sau vom adăuga secțiuni noi, în funcție de evoluția cadrului legislativ și de 

impactul acestuia asupra relațiilor de muncă. 

Documentul nu conține însă soluții universal aplicabile. În cazul în care aveți 

nevoie de o asemenea analiză aplicată la o situație concretă cu care vă 

confruntați, vă rugăm să ne contactați.  

Pentru mai multe informații și materiale care vă pot ajuta în această perioadă, 

vă rugăm să consultați secțiunea aferentă disponibilă pe website-ul nostru la 

adresa https://www.bpv-grigorescu.com/news/covid19-news/. 

Toate cele bune, 

Anca Grigorescu, Partner 

(Relatii de Munca, Beneficii Ocupationale si Fiscalitate) 

 
 
 

 Dear readers, 

The rapid growth of the number of persons infected with SARS-CoV-2 (COVID-19) 

has caused great concern to authorities worldwide and has generated the need for 

urgent drastic economic and social measures. The Romanian authorities have 

adopted and amended numerous enactments to support businesses, some of the 

rules having a significant impact on employment relationships. The employers are 

confronted with multiple issues and challenges and seek to identify appropriate 

measures rapidly. 

In this context, in which the employment legislation is under ongoing changes, bpv 

GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ offers answers from a legal, as well as a practical 

perspective to the most pressing questions raised by numerous employers. To 

ensure accuracy of the provided information, we will adapt the content of these 

answers or will add new sections, by reference to the evolution of the normative 

framework and the impact thereof upon employment relationships, as new 

developments unfold. 

The document, however, does not contain one-size-fits-all solutions. Should you 

require a tailored application to a specific issue you face, we are happy to help, and 

we invite you to contact us.   

For more information and materials that may come in handy in this period, please 

refer to the COVID-19 EMERGENCY CENTRE section available on our website at 

https://www.bpv-grigorescu.com/news/covid19-news/. 

All the best, 

Anca Grigorescu, Partner 

(Employment, Benefits and Taxation) 

 
 

https://www.bpv-grigorescu.com/news/covid19-news/
https://www.bpv-grigorescu.com/news/covid19-news/
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Instituirea măsurii carantinei 

Noțiuni relevante 

1. Ce înseamnă caz confirmat? O persoana cu confirmare în laborator a infecției cu SARS-CoV-2 (COVID-19), indiferent de semnele și 

simptomele clinice. 

2. Ce înseamnă suspect? Următoarele cazuri care se circumscriu acestei noțiuni: 

 Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc al cel puțin unuia din următoarele: tuse, febră, 

dificultate în respirație (creșterea frecvenței respiratorii) și fără o altă etiologie precizată care să explice 

pe deplin tabloul clinic; 

 Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc al cel puțin unuia din următoarele: tuse, febră, 

dificultate în respirație (creșterea frecvenței respiratorii), fără o altă etiologie precizată care să explice 

pe deplin tabloul clinic și cu istoric de călătorie internațională, în perioada de 14 zile anterioare datei 

debutului; 

 Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc al cel puțin unuia din următoarele: tuse, febră, 

dificultate în respirație (creșterea frecvenței respiratorii), fără o altă etiologie precizată care să explice 

pe deplin tabloul clinic) și care s-a aflat în contact apropiat cu un caz confirmat cu COVID-19 în perioada 

de 14 zile anterioare datei debutului; 

 Pacient cu pneumonie, bronhopneumonie, cu sau fără pleurezie, fără altă etiologie precizată care să 

explice pe deplin tabloul clinic; 

 Pacient cu infecție respiratorie acută severă (febră sau istoric de febră, tuse și dificultate în respirație 

(creșterea frecvenței respiratorii) și care necesită spitalizare peste noapte) și fără altă etiologie precizată 

care să explice pe deplin tabloul clinic. 
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3. Ce înseamnă contact apropiat? Următoarele cazuri care se circumscriu acestei noțiuni: 

 Persoana care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19;  

 Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (e.g., strângere de mână neurmată de 

igiena mâinilor);  

 Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (e.g., 

în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mânușă);  

 Persoana care a avut contact față în față cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute și la o 

distanță mai mică de 2 m;  

 Persoana care s-a aflat în aceeași încăpere (e.g., sala de clasă, sala de ședințe, sala de așteptare din 

spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute și la o distanță mai mică de 2 m;  

 Persoana din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui 

pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe 

recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție (Personalul 

medical care a purtat echipamentul de protecție corespunzător tipului de îngrijire acordată nu  este 

considerat contact apropiat).  

Legătura epidemiologică s-ar fi putut realiza în perioada de 14 zile anterioare datei debutului cazului index. 

4. Ce se înțelege prin noțiunea de 

carantină? 

Prin carantină se înțelege atât instituirea măsurii de carantină instituționalizată (în spații special amenajate), 

măsura carantinei de la domiciliu, cât și instituirea măsurii de izolare la domiciliu. 
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Cazuri de carantinare 

5. Care sunt măsurile de carantină 

instituite de autorități până la 

acest moment? 

Măsura de carantină instituționalizată se aplică pentru persoanele asimptomatice care intră pe teritoriul 

României venind din zonele cu transmitere comunitară extinsă afectate de COVID-19 (zona roșie), pentru o 

perioadă de 14 zile, în spații special amenajate puse la dispoziție de către autoritățile locale. 

Măsura carantinei de la domiciliu se instituie numai în situaţia în care spaţiul permite carantina individuală sau 

în condiţii de separare completă de restul locatarilor din acelaşi domiciliu pe bază de declaraţie pe propria 

răspundere, următoarelor categorii de persoane: 

 persoanele asimptomatice care intră pe teritoriul României venind din zonele cu transmitere comunitară 

extinsă afectate de COVID-19 (zona roşie); 

 membrii de familie care se carantinează la acelaşi domiciliu cu persoanele prevăzute la punctul anterior. 

Măsura izolării la domiciliu pe o perioadă de 14 zile a fost instituită în privința următoarelor persoane: 

 persoane care au călătorit în ultimele 14 zile în localități din zonele afectate de COVID-19, altele decât 

cele cu transmitere comunitară extinsă (zona galbenă); 

 persoane care au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome și care au călătorit în zone cu 

transmitere comunitară extinsă; 

 persoane care au intrat în contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu COVID-19; 

 membri de familie ai unei persoane care se încadrează în una dintre situațiile de mai sus. 
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6. Există măsuri specifice de 

carantinare pentru unele 

categorii de personal? 

Da. Măsura carantinării obligatorii nu se aplică: 

 conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 

tone, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, care completează la intrarea în România o 

declarație pe propria răspundere, prin care declară locația unde pot fi contactați în perioada dintre curse 

și pentru care sunt asigurate de către angajator materiale individuale de protecție împotriva COVID-19; 

 mecanicilor de locomotivă și personalului feroviar la întoarcerea din străinătate; 

 lucrătorilor transfrontalieri (persoane care fac dovada că locuiesc şi lucrează într-o rază de 30 km de o 

parte sau de alta a frontierei de stat şi care se reîntorc la locuinţă cel puţin o dată pe săptămână) care, 

la intrarea în România din Ungaria sau Bulgaria, nu prezintă simptome asociate COVID-19; 

 persoanelor care prestează activităţi de instalare, punere în funcţiune, mentenanţă, service a 

echipamentelor şi tehnicii medicale, din domeniile ştiinţific, economic, apărare, ordine publică şi 

securitate naţională, dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 şi dovedesc raporturile contractuale 

cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României. 

Personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară, care arborează pavilion român, 

într-un port românesc, şi care nu prezintă simptome asociate COVID-19, nu se supune măsurilor de carantinare 

în spaţii special amenajate sau la bordul navei ori măsurilor de izolare la domiciliu, cu condiţia asigurării de către 

angajatori a certificatului prevăzut de lege şi a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pe 

timpul deplasării de la navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri.   

Personalul navigant maritim, indiferent de pavilion, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, va fi 

transportat dinspre/spre punctele de trecere a frontierei, indiferent de mijlocul de transport utilizat, pe ruta cea 

mai scurtă şi fără întreruperi.  

Personalul navigant român, maritim şi fluvial, care se repatriază şi care la intrarea în ţară nu prezintă simptome 

asociate COVID-19, se supune măsurilor de izolare la domiciliu, cu condiţia asigurării de către angajatori a 
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certificatului prevăzut de lege şi a unei declaraţii pe propria răspundere, privind utilizarea continuă a 

echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19 pentru deplasarea de la navă la locaţia unde poate 

fi contactat în următoarele 14 zile.   

Este discutabil dacă piloții de aeronave și personalul navigant aferent sunt exceptați de la măsurile de 

carantinare. 

Măsuri ciclice de izolare la locul de muncă, respectiv la domiciliu pentru perioade de 14 zile se aplică personalului 

centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, 

cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, publice şi private. 

7. Unde pot fi găsite listele 

conținând zonele încadrate în 

zona roșie, respectiv zona 

galbenă? 

Pe website-ul www.cnscbt.ro. 

8. Ce trebuie să facă astfel de 

persoane care se încadrează în 

cazurile de carantinare? 

Ca regulă. aceste persoane trebuie să ia legătura cu medicii de familie, respectiv cu direcțiile de sănătate publică 

județene / cea a municipiului București sau să efectueze declarațiile relevante la punctul de frontieră, după caz. 

Transportul persoanelor care urmează să intre în carantină instituționalizată de la punctul de trecere a frontierei 

către zona de carantină instituționalizată se va face cu un mijloc de transport special. 

Persoanele simptomatice care întrunesc criteriile definiției de caz vor fi izolate în secțiile/spitalele de boli 

infecțioase.  

Persoanele în privința cărora a fost luată măsura izolării la domiciliu își vor monitoriza starea de sănătate și vor 

anunța medicul de familie sau sistemul 112 în cazul în care manifestă simptome. Dacă până la sfârșitul perioadei 

de 14 zile nu au devenit simptomatici, avizul epidemiologic nu va fi necesar pentru a părăsi domiciliul. Dacă 

măsura izolării la domiciliu a fost luată deoarece persoanele în cauză au intrat în contact direct cu persoanele 

cu simptome și care au călătorit în zone cu transmitere comunitară extinsă, acestea pot ieși din izolarea la 
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domiciliu dacă suspiciunea de infecție cu COVID-19 la persoana simptomatică cu care au avut contact direct 

este infirmată.   

Persoanele carantinate la domiciliu au obligaţia de a nu părăsi domiciliu, după caz, timp de 14 zile, precum şi 

de a anunţa medicul de familie cu privire la data de la care a început carantinarea, prin mijloace de transmitere 

la distanţă, în vederea monitorizării stării de sănătate, acestea fiind monitorizate şi controlate zilnic privind 

respectarea măsurii prevăzute de legislaţia incidentă de către instituţiile abilitate. 

9. Ce este avizul epidemiologic? Documentul eliberat la ieșirea din carantină de către direcțiile de sănătate publică județene și cea a municipiului 

București. 

10. Se eliberează avizul 

epidemiologic în cazul 

persoanelor izolate la domiciliu 

care nu prezintă simptome până 

la expirarea perioadei de 14 zile? 

Nu. Acestea vor obține concediul medical pe baza unei declarații pe propria răspundere. 

Concediul și indemnizația pentru carantină 

11. Cine poate beneficia de acest tip 

de concediu? 

Asigurații (sau persoanele beneficiare în temeiul legislației europene sau a acordurilor sau protocoalelor 

internaționale) cărora li se aplică măsura de carantinare și persoanele în privința cărora se instituie măsura 

izolării la domiciliu beneficiază de concediu și indemnizație de carantină pentru perioada stabilită prin 

documentul eliberat de direcțiile de sănătate publică sau pe baza declarației pe propria răspundere, după caz. 

Nu este necesară îndeplinirea condiției stagiului minim de cotizare de 6 luni realizate în ultimele 12 luni 

anterioare lunii pentru care se acordă concediul pentru carantină. 

12. Care este cuantumul brut lunar al 

indemnizației pentru carantină? 

75% din media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se 

acordă concediul pentru carantină, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar (i.e., 2.230 lei). 
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Indemnizația brută lunară maximă este de 20.070 lei. 

13. Cine poate elibera certificatul 

medical? 

Medicul curant sau medicul de familie. 

14. Angajații pot presta muncă pe 

durata concediului pentru 

carantină? 

Nu. Contractul individual de muncă este suspendat pe perioada carantinei. 

15. Poate beneficia de acest tip de 

concediu și persoana care se 

auto-izolează la domiciliu ca 

măsură de precauție, fără să fie 

întrunite condițiile de 

carantinare? 

Nu. 

Sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor de carantinare 

16. Care sunt sancțiunile pentru 

nerespectarea măsurii carantinei 

sau a izolării la domiciliu impuse 

de autorități? 

Următoarele sancțiuni pot fi incidente în cazul persoanelor fizice care încalcă aceste măsuri: 

 Plasarea în carantină instituționalizată timp de 14 zile, sub pază a persoanelor izolate la domiciliu, 

care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente și  cu 

suportarea cheltuielilor aferente carantinării; 

 Prelungirea măsurii carantinei instituționalizate pentru o perioadă nouă de 14 zile a persoanelor 

carantinate, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților 

competente și  cu suportarea cheltuielilor aferente carantinării; 

 Contravenție: amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei; 
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 Infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor: amenda penală maximă de 150.000 lei, iar, în 

formele agravate ale infracțiunii, incriminarea cunoaște și pedepse de până la 15 ani închisoare și 

interzicerea exercitării unor drepturi (pot fi incidente și alte infracțiuni: fals în declarații, omisiunea 

declarării unor informații). 

17. Care sunt sancțiunile aplicabile 

angajatorilor pentru primirea la 

muncă a angajaților care nu 

respectă măsurile de 

carantinare? 

Următoarele sancțiuni pot fi aplicate angajatorilor: 

 Contravenție: amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele fizice, amendă de la 10.000 lei la  

70.000 lei pentru persoanele juridice pentru primirea la muncă și sancțiuni complementare (e.g., 

confiscarea unor venituri, suspendarea temporară a activității, interzicerea accesului prin aplicarea de 

sigilii); amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană primită la muncă dacă contractul individual de 

muncă este suspendat (amendă plafonată la 200.000 lei); 

 Infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor: amendă penală de până la 150.000 lei, sau, în 

formele agravate ale infracțiunii, pedepse de până la 15 ani închisoare și interzicerea exercitării unor 

drepturi. 

Activități care au fost suspendate sau limitate 

18. Ce activități au fost suspendate 

sau limitate de către autorități? 

A fost suspendată activitatea în următoarele domenii: 

 servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de 

restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul 

sau exteriorul locației; 

- excepție: comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, care nu 

presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in”, 

„room-service” sau livrare la client; 
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 activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment realizate în spații închise; 

- excepție: slujbe în lăcașurile de cult de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, 

acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa 

maximum 8 persoane, împărtășirea credincioșilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora; 

 jocuri de noroc în spații închise; 

 tratament balnear în spații închise; 

 îngrijire personală în spații închise; 

 organizarea și desfășurarea mitingurilor, demonstraţiilor, procesiunilor sau oricăror altor întruniri, în 

spaţii deschise; 

 suspendarea zborurilor către anumite state pe durată determinată: Italia, Spania, Franța, Germania, 

Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Regatul Țărilor de Jos, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei 

de Nord, Statele Unite ale Americii, Turcia, Iran; 

- excepție: zborurile efectuate cu aeronave de stat, zborurile de transport marfă și corespondență, 

umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, servicii tehnice, precum și aterizările 

tehnice necomerciale; 

- excepție: zborurile efectuate de toți operatorii aerieni prin curse neregulate (charter), pentru 

transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu avizul autorităților competente 

din țara de origine și de destinație; 

 cabinetele de medicină dentară; 
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- excepție: intervențiile stomatologice de urgență; 

 comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară 

activitatea mai mulți operatori economici (i.e., tip mall); 

- excepție: vânzarea produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice, servicii de curățătorie, 

vânzarea produselor electronice și electrocasnice de către operatorii economici care asigură 

livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului, vânzarea produselor și serviciilor de optică 

medicală; 

 transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii 

ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre și 

din anumite state: Italia, Spania, Franța, Germania, Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Regatul 

Țărilor de Jos, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii, Turcia, Iran; 

 procedurile de vânzare/cumpărare de pachete majoritare de acţiuni ale companiilor din Sistemul 

energetic național, indiferent de forma de proprietate a acestora. 

Pentru domeniul medical sunt impuse următoarele măsuri: 

 asigurarea la cerere a spațiilor hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi, a hranei și a apei 

personalului din sistemul public sanitar, de către autoritățile competente; 

 suplimentarea personalului contractual medical, a personalului auxiliar, a farmaciştilor, a personalului 

de laborator şi a altor categorii de personal contractual sau funcţionari public implicate direct în activităţi 

destinate prevenirii şi combaterii pandemiei COVID-19, fără concurs, pe durată determinată de 6 luni; 

 posibilitatea suspendării sau demiterii, pentru neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu, a persoanelor cu 

funcţii de conducere din cadrul Ministerului Sănătăţii sau din unităţile cu personalitate juridică aflate în 

subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii, precum şi din cadrul autorităţilor 



 
 

14 
 

şi instituţiilor publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale, indiferent 

de statutul lor; 

 avizarea de către direcțiile de sănătate publică, în funcție de necesități, a structurilor din cadrul unităților 

sanitare, precum și posibilitatea constituirii de formațiuni medicale de tip ROL 2 și a preluării conducerii 

unităților sanitare publice civile de către către personal detaşat din cadrul instituţiilor cu atribuţii în 

domeniul apărării şi securităţii naţionale; 

 suspendarea termenelor de preaviz în cazul demisiei pe întreaga durată a stării de urgenţă, în cazul 

personalului încadrat în unităţi sanitare, de asistenţă socială, de asistenţă medico-socială; 

 interzicerea  transportului dispozitivelor medicale și materialelor sanitare care asigură prevenția și 

tratarea afecțiunilor asociate COVID-19, precum și al medicamentelor cuprinse în Catalogul național al 

prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (Canamed), în vederea distribuirii 

în afara teritoriului României, fiind posibilă și confiscarea acestor bunuri. 

- excepție: transportul ansamblelor și subansamblelor de echipamente medicale fabricate în 

România pentru beneficiari externi. 

Măsura de carantinare a fost luată pentru municipiul Suceava și opt comune limitrofe, precum și pentru orașul 

Țăndărei și are semnificația înăspririi restricțiilor aplicabile în zonă, inclusiv a transportului către și din aceste 

localități. 

19. Pe ce durată a fost impusă sau 

limitată unor activități? 

Durata stării de urgență. 

20. Care este sancțiunea pentru 

nerespectarea suspendării sau 

limitării activității? 

Amendă de la 10.000 lei la  70.000 lei  și sancțiuni complementare (e.g., confiscarea unor venituri,  interzicerea 

accesului prin aplicarea de sigilii) pentru persoanele juridice. 
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Măsuri cu caracter general la dispoziția angajatorilor afectați de COVID-19 

21. Ce măsuri pot adopta angajatorii 

în raport cu angajații? 

Următoarele măsuri pot fi avute în vedere: 

 suspendarea contractelor individuale de muncă ca urmare a reducerii sau întreruperii activității pentru 

motive economice, tehnologice, structurale sau similare (șomaj tehnic); 

 reducerea timpului de muncă de la cinci la patru zile lucrătoare pe săptămână în cazul reducerii activității 

pe perioade care depășesc 30 de zile lucrătoare (dacă o parte a activității se poate desfășura); 

 concedierea angajaților. 

22. Angajatorii dispun de ajutoare 

din partea statului? 

Da. Statul suportă indemnizația pentru șomaj tehnic pentru angajații angajatorilor care reduc sau întrerup 

temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, pe perioada stării de urgență. 

Nu sunt acordate ajutoare în cazul reducerii timpului de muncă sau al concedierilor. 

23. Care este cuantumul brut lunar al 

indemnizației de șomaj tehnic 

suportate de stat? 

75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat în limita a 75% din câștigul salarial mediu brut 

lunar (i.e., 5.429 lei). 

Indemnizația brută lunară maximă suportată din bugetul de stat este de 4.071,75 lei. În situația în care bugetul 

angajatorului permite, indemnizația poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferența de până 

la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. 

24. Cine plătește indemnizația de 

șomaj tehnic suportată de stat 

către angajați? 

Angajatorii, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumei de la bugetul relevant. 

25. Care sunt formalitățile care 

trebuie parcurse de către 

Angajatorul depune, prin poșta electronică, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a 

municipiului București, în raza cărora își are sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal 
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angajatori pentru primirea 

sumelor aferente indemnizațiilor 

de șomaj tehnic suportate de 

stat? 

însoțită de o declarație pe propria răspundere prin care atestă îndeplinirea condițiilor legale pentru a beneficia 

de acest ajutor și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație.  

Angajatorul va primi suma aferentă indemnizațiilor în termen de 15 zile de la depunerea cererii. 

26. Care este perioada suportării 

indemnizației de șomaj tehnic de 

către stat? 

Perioada stării de urgență. 

27. Statul suportă indemnizația de 

șomaj tehnic pentru angajații 

care au mai multe contracte 

individuale de muncă? 

Da, în anumite condiții. Dacă toate contractele individuale de muncă ale angajatului sunt suspendate ca urmare 

a instituirii stării de urgență, acesta beneficiază de indemnizația de șomaj tehnic aferentă contractului individual 

de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase de la bugetul de stat. 

Dacă angajatul are cel puțin un contract individual de muncă cu normă întreagă care este activ pe perioada 

instituirii stării de urgență, acesta nu va fi eligibil pentru plata acestei indemnizații din bugetul de stat.  

28. Statul suportă indemnizația de 

șomaj tehnic „pentru salariații 

care sunt și pensionari? 

Da. 

29. Angajatorii care nu îndeplinesc 

condițiile pentru suportarea 

indemnizației de șomaj tehnic de 

către stat pot apela la șomajul 

tehnic? 

Da. Acești angajatori vor suporta indemnizația din bugetul propriu. 

Indemnizația în acest caz este de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. 

30. Pot angajații să refuze aplicarea 

măsurii șomajului tehnic? 

Nu. 
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31. Șomajul tehnic se înregistrează 

în registrul general de evidență a 

salariaților? 

Da. 

32. Cum pot angajatorii să selecteze 

angajații cărora să li se aplice 

această măsură? 

Angajatorii pot utiliza criterii obiective în selecția personalului afectat (e.g., departamentele cele mai afectate, 

atingerea obiectivelor de performanță etc.). 

33. Angajatorii pot dispune măsura 

șomajului tehnic în cazul 

angajaților care se află în 

concediu medical? 

Nu. 

34. Angajatorii pot dispune măsura 

șomajului tehnic în cazul 

angajaților care se află în 

concediu de odihnă? 

În principiu da, dar comportă dificultăți practice. 

Măsuri la dispoziția angajatorilor a căror activitate continuă 

35. Ce măsuri pot implementa 

angajatorii? 

Angajatorii pot întocmi planuri de asigurare a continuității activității, conținând următoarele măsuri: 

 implementarea prin decizie unilaterală a muncii de la domiciliu / telemuncii, acolo unde este posibil; 

 stabilirea unor programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea angajatului în cauză;  

 acordarea zilelor libere pentru supravegherea copiilor; 
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 modificarea elementelor contractelor individuale de muncă (e.g., timp de muncă parțial pe durată 

determinată, reducerea salariului aferent pe durată determinată) cu acordul angajaților afectați prin act 

adițional; 

 acordarea concediului de odihnă (conform programului deja convenit sau, în orice caz, cu acordul 

angajatului în cauză, cu excepția personalului din sectorul public unde efectuarea concediului de odihnă 

poate fi dispusă și în mod unilateral) sau a concediului fără plată (cu acordul angajatului). 

În cazul angajaților din sectorul public, angajatorul poate dispune unilateral întreruperea concediilor de odihnă, 

de odihnă suplimentare, fără plată, de studii şi pentru formare profesională ale personalului angajat şi reluarea 

activităţii. 

36. În cazul în care este necesară 

încheierea unui act adițional la 

contractul individual de muncă 

pentru implementarea măsurii, 

este necesară semnătura 

olografă a părților? 

Ca regulă generală, da. Totuși, dacă angajații își desfășoară activitatea în regim de telemuncă și nu dispun de 

mijloace pentru imprimarea sau transmiterea documentelor, aceștia își pot exprima acordul prin orice mijloc, 

urmând ca în momentul în care pot semna olograf documentele să le semneze în acest mod. 

37. Angajații își pot părăsi locuința 

pentru motive profesionale? 

Da. În acest scop angajații trebuie să aibă asupra lor legitimația de serviciu sau adeverința emisă de către 

angajator. 

38. Care este numărul maxim 

recomandat de angajați care se 

pot deplasa împreună în calitate 

de pietoni? 

3. 
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39. Pot angajatorii să organizeze în 

continuare transportul pentru 

angajații proprii? 

Da. Este recomandată păstrarea unei distanțe minime de 1,5m între angajați. 

40. Ce obligații au angajatorii din 

punctul de vedere al securității și 

sănătății în muncă? 

Angajatorii trebuie să implementeze măsuri cum ar fi: 

 implementarea unei politici de responsabilizare, prin care angajaților să le fie aduse la cunoștință 

măsurile de igienă necesare, dar și ce trebuie să facă în caz de potențială infectare (i.e., informări 

specifice pentru cazuri confirmate, suspecți și contacte apropiate, informări cu privire la acordarea 

concediului pentru carantină); 

 recomandarea limitării deplasărilor, inclusiv a celor personale; 

 asigurarea echipamentelor și a mijloacelor igienico-sanitare necesare (e.g., conducătorii autovehiculelor 

de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 t trebuie să poarte mijloace 

individuale de protecție, precum dezinfectant, mănuși, mască pentru față, precum și să prezinte 

documente care atestă traseul de deplasare până la destinație); 

 elaborarea unui plan de măsuri de urgență, întocmit împreună cu serviciul de medicina muncii;  

 instituirea pentru o perioadă stabilită de angajatori a unor măsuri de izolare preventivă la locul de muncă 

sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă 

funcții esențiale pentru asigurarea funcționării producției, transportului şi distribuției energiei electrice și 

gazelor naturale, a activităților de întreținere și mentenanță a echipamentelor și instalațiilor specifice, a 

celorlalte activități de aprovizionare, respectiv extracție, producție și procesare a resurselor și materiilor 

prime și/sau semiprocesate energetice necesare funcționării corespunzătoare a Sistemului energetic 

național; 
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 marcarea zonelor destinate accesului clienților și a suprafeței unde se vor desfășura relații cu 

publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de 

siguranță de minimum 1,5 metri; 

 administratorii piețelelor agroalimentare sunt obligați să adopte măsuri de protecție, precum măști și 

mănuși; 

 păstrarea unei distanțe sociale între producătorii agricoli, comercianți și cumpărători (în cazul piețelor 

agroalimentare). 

Măsurile care trebuie implementate în cazul în care un angajat este caz confirmat sau suspect: 

 anunțarea imediată a Direcției de Sănătate Publică competente teritorial; 

 dezinfectarea spațiilor de lucru cu ajutorul serviciului de medicina muncii și la instrucțiunile Direcției de 

Sănătate Publică competente teritorial. 

Controalele termice ale angajaților nu sunt recomandate. 

41. Au fost implementate sporuri 

specifice de risc în ceea ce 

privește categoriile de personal 

expuse riscului de îmbolnăvire? 

În sistemul sanitar, un stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună va fi acordat personalului medical 

implicat în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul celor infectați. 

Personalul din sistemul sanitar implicat în aplicarea măsurilor de prevenire, limitare şi tratare a cazurilor COVID-

19 și cel din unităţile de asistenţă socială, respectiv servicii sociale cu cazare publice, pe durata situaţiei de 

urgenţă, beneficiază de indemnizaţie de hrană indiferent de timpul efectiv lucrat. 

42. Se pot acorda bilete de valoare pe 

perioada stării de urgență? 

Da, iar perioada de valabilitate a voucherelor de vacanță, emise în perioada martie 2019 - decembrie 2019, 

indiferent de suport, se prelungește până la data de 31 mai 2021. 



 
 

21 
 

43. Care este valoarea maximă a 

tichetelor culturale? 

160 lei/lună sau 320 lei/eveniment. 

Aceste valori sunt stabilite pentru perioada 1 aprilie 2020 - 31 iulie 2020. 

44. Cum se emit voucherele de 

vacanță aferente anului 2020? 

Doar pe suport electronic. 

45. Pot angajatorii să își roage 

angajații să le comunice în cazul 

în care devin cazuri confirmate 

sau suspecți? 

Da. 

Angajatorii trebuie să își limiteze eforturile la ceea ce este strict necesar limitării răspândirii COVID-19. 

46. Pot angajatorii să publice la nivel 

intern numele unui angajat 

infectat? 

Recomandabil nu. 

Angajatorii sunt sfătuiți să fie foarte atenți atunci când fac public numele angajatului infectat atât intern, cât și 

extern, o astfel de divulgare fiind indicată doar atunci când este absolut necesară, iar scopul prevenției nu poate 

fi atins altfel. 

47. Care este perioada minimă de 

închidere a spațiilor în cazul în 

care a avut acces un angajat care 

este caz confirmat? 

Legea nu prevede o asemenea perioadă minimă. O soluție sigură pentru protejarea angajaților ar fi păstrarea 

închisă a spațiilor în care a avut acces angajatul caz confirmat pentru o perioadă de 14 zile de la închidere. 

48. Ce măsuri pot fi implementate din 

perspectiva protecției datelor cu 

caracter personal? 

Angajatorii pot să își actualizeze politica de confidențialitate, în vederea introducerii noilor activități de prelucrare.  

În plus, angajatorii pot implementa una sau mai multe din următoarele măsuri: 

 măsuri IT, în contextul implementării la nivel extins a telemuncii; 
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 canale securizate prin care angajații pot lua contactul cu angajatorul pentru a prezenta un potențial caz 

de infectare; 

 crearea unei echipe care să centralizeze aceste date; 

 colectarea de alte date strict necesare prevenției, cu evitarea colectării datelor pe scară largă și a 

monitorizării sistematice a stării de sănătate a angajaților. 

Munca de la domiciliu / Telemunca 

49. Au angajatorii obligația de a 

implementa posibilitatea de a 

lucra de la domiciliu / în regim de 

telemuncă? 

Da, acolo unde este posibil. 

50. Este necesară încheierea de acte 

adiționale în acest sens? 

Nu. Pe durata stării de urgență este suficientă o decizie a angajatorului. 

51. Este necesară înregistrarea 

deciziilor angajatorilor în 

registrul general de evidență a 

salariaților? 

Nu. Munca la domiciliu / telemunca sunt măsuri temporare pe durata stării de urgență 

Acordarea zilelor libere plătite pentru supravegherea copiilor 

52. Care sunt categoriile de angajați 

care pot beneficia de aceste zile 

libere plătite? 

Pot beneficia de zile libere plătite: 

 părintele firesc; 
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 adoptatorul; 

 persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției; 

 persoana care are în plasament copilul sau în tutelă; 

 persoana desemnată în cazul copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate; 

 părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învățământ; 

 părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat / al adultului cu handicap 

grav, care a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile legii. 

53. Există și categorii exceptate de la 

posibilitatea acordării zilelor 

libere plătite? 

Da. Sunt exceptate următoarele categorii de persoane: 

 persoana aflată în concediul pentru creșterea copilului; 

 persoana care beneficiază de concediul pentru îngrijirea copilului cu handicap până la împlinirea vârstei 

de 7 ani; 

 persoana care este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere; 

 persoana care se află în concediu de odihnă; 

 persoana care se află în concediu fără plată; 

 persoana care se află în șomaj tehnic sau dacă soțul/soția acesteia se află în șomaj tehnic; 
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 dacă celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități 

independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură 

și piscicultură, supuse impozitului pe venit. 

Pe perioada stării de urgență, nu beneficiază de zile libere plătite:  

 angajații sistemului național de apărare; 

 angajații din penitenciare; 

 personalul din unitățile sanitare publice; 

 alte categorii stabilite prin acte normative. 

54. Beneficiul constând în zile libere 

plătite încetează pentru angajații 

al căror soț sau soție intră în 

șomaj tehnic, în concediu de 

îngrijire a copilului, concediu de 

odihnă sau concediu fără plată? 

Da. 

55. Beneficiul constând în zile libere 

plătite încetează pentru angajații 

al căror soț sau soție începe să își 

desfășoare activitatea în regim 

de telemuncă de la domiciliu? 

Da. 

56. Angajatorii sunt obligați să 

acorde zilele libere plătite?  

Da. 
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57. Există angajatori care nu au 

obligația de a acorda zilele libere 

plătite? 

Da. Angajatorii care activează în următoarele domenii: 

 sistemul energetic național; 

 unitățile operative de la sectoarele nucleare; 

 unitățile cu foc continuu; 

 unitățile de asistență socială; 

 telecomunicații; 

 radioul și televiziunea publică; 

 transporturile pe căile ferate; 

 unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților; 

 aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă; 

 comerț alimentar; 

 producție și distribuție medicamente și echipamente sanitare; 

 distribuție carburanți; 

 unitățile farmaceutice. 
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Angajații acestora pot beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor doar cu acordul angajatorilor și 

numai după epuizarea opțiunilor precum programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la 

domiciliu și telemunca. 

58. Care sunt condițiile în care 

angajații pot beneficia de zilele 

libere plătite? 

Următoarele condiții trebuie îndeplinite în mod cumulativ: 

 au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în 

cadrul unei unități de învățământ (inclusiv în cadrul unor unități de educație ante-preșcolară); 

 locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca;  

 a avut loc suspendarea cursurilor sau închiderea temporară a unităților de învățământ unde copiii sunt 

înscriși, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel 

de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu. 

59. Angajații pot beneficia de zilele 

libere plătite și pe durata vacanței 

școlare? 

Da. 

60. Care sunt formalitățile care 

trebuie parcurse de către angajați 

în vederea acordării zilelor libere 

plătite? 

Angajatul va trebui să depună la angajator o cerere însoțită de o copie a certificatului/certificatelor de naștere 

al/ale copilului/copiilor și o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte următoarele:  

 că acesta nu a solicitat la locul său de muncă acest beneficiu; 

 că acesta nu se află în una dintre exceptate (i.e., categoriile general exceptate, precum persoanele 

aflate în concediu pentru creștere copil, iar nu cele din categoriile exceptate strict pe durata stării de 

urgență) de la acest beneficiu. 

61. Care este cuantumul 

indemnizației primite de către 

75% din salariul de bază în limita a 75% din câștigul salarial mediu brut lunar (i.e., 5.429 lei). 
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angajați pe durata zilelor libere 

plătite? 

Indemnizația brută lunară maximă este de 4.071,75 lei. 

62. Cine plătește indemnizațiile către 

angajați? 

Angajatorii, urmând ca ulterior să solicite decontarea sumelor nete acordate cu titlul de indemnizații. 

63. Care sunt formalitățile care 

trebuie parcurse în vederea 

decontării de către angajatori a 

sumelor achitate cu titlu de 

indemnizație? 

Angajatorul va depune o cerere datată, însoțită de lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și 

cuantumul indemnizației acordate, de dovezi ale plăților efectuate (inclusiv a sarcinilor fiscale aferente) și de o 

declarație pe propria răspundere semnată de reprezentantul legal al angajatorului care atestă că persoanele 

prevăzute în lista de beneficiari îndeplinesc condițiile legale. 

Cererea se va transmite la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă sau la agenția de la nivelul 

municipiului București, în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala / punctul de 

lucru în termen de 30 de zile de la data plății contribuțiilor și a impozitelor aferente indemnizației. 

Decontarea se va efectua în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii. 

64. Care este perioada acordării 

zilelor libere plătite? 

Perioada în care autoritățile competente decid închiderea respectivelor unități de învățământ, inclusiv pe 

perioada vacanțelor școlare. 

65. Acordarea zilelor libere plătite 

suspendă contractul de muncă? 

Nu. 

66. Zilele libere plătite trebuie să fie 

înregistrate în registrul general 

de evidență a salariaților? 

Nu. 
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Dialogul social 

67. Contractele colective de muncă 

pot expira pe durata stării de 

urgență? 

Nu. Acestea își mențin valabilitatea în această perioadă. 

68. Se pot desfășura negocieri 

colective pe durata stării de 

urgență? 

Da. 

69. Au fost luate măsuri în privința 

limitării posibilității de a declanșa 

conflicte colective de muncă? 

 

Da. Este interzisă declararea, declanșarea sau desfășurarea conflictelor colective de muncă în:  

 unitățile sistemului energetic național; 

 unitățile operative de la sectoarele nucleare; 

 unitățile cu foc continuu; 

 unitățile sanitare și de asistență socială; 

 unitățile din telecomunicații; 

 unitățile radioului și ale televiziunii publice; 

 unitățile din transporturile pe căile ferate; 

 unitățile care asigură transportul în comun și salubrizarea localităților, precum și aprovizionarea 

populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă. 
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Controalele efectuate de autorități 

70. Inspectoratele teritoriale de 

muncă desfășoară controale pe 

perioada stării de urgență?  

Nu. 

71. Există și excepții? Da. 

Sunt posibile controale: 

 dispuse de către ministrul muncii și protecției sociale; 

 dispuse de către Inspecția Muncii pentru punerea în aplicare a hotărârilor Comitetului Național pentru 

Situații Speciale de Urgență, a ordonanțelor militare; 

 necesare pentru a da curs sesizărilor prin care se reclamă săvârșirea unor fapte cu un grad ridicat de 

pericol social; 

 necesare pentru cercetarea accidentelor de muncă. 
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Compulsory quarantine measures 

Relevant concepts 

1. What does the notion of 

confirmed case refer to? 

A person with laboratory confirmation of infection with SARS-CoV-2 (COVID-19), irrespective of clinic signs 

and symptoms. 

2. What does the notion of 

suspected person refer to? 

The following cases fall under the said notion: 

 Patient with acute respiratory infection (sudden appearance of one of the following: cough, fever, 

shortness of breath (increase of respiratory frequency) and without other specified etiology fully 

explaining the clinical picture; 

 Patient with acute respiratory infection without other specified etiology fully explaining the clinical picture 

and with international travel history, within the 14 days period prior to the debut;  

 Patient with acute respiratory infection (sudden appearance of one of the following: cough, fever, 

shortness of breath (increase of respiratory frequency), that was in close contact with a confirmed case 

of COVID-19 within the 14 days period prior to debut; 

 Patient with pneumonia, bronchopneumonia with or without pleurisy, without any other specified etiology 

fully explaining the clinical picture; 

 Patient with severe acute respiratory infection (fever or history of fever, cough and shortness of breath 

(increase of respiratory frequency) in need of overnight hospitalization) and without other specified 

etiology fully explaining the clinical picture. 
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3. What does the notion of close 

contact refer to? 

The following cases fall under the said notion: 

 The person living in the same household with a COVID-19 patient; 

 The person that had direct physical contact with a COVID-19 case (e.g., handshake that was not 

followed by hand wash); 

 The person that had direct unprotected contact with infectious secretions of a COVID-19 case (e.g., 

during cough, contact with a handkerchief without wearing gloves); 

 The person that had face-to-face contact with a COVID-19 case, for at least 15 minutes and from a 

distance of less than 2 m; 

 The person that was in the same room (e.g., classroom, meeting room, hospital waiting room) with a 

COVID-19 case, for at least 15 minutes and from a distance of less than 2 m; 

 Medical-sanitary personnel or any other person caring directly for a COVID-19 patient or a person 

working in a laboratory manipulating samples collected from a COVID-19 patient, without the right 

protection equipment (medical personnel wearing the correct protection equipment by reference to the 

type of care provided  will not be regarded as close contact). 

The epidemiologic link may have occurred within the 14 days period prior to the debut of the index case. 

4. What is understood under the 

notion of quarantine? 

Quarantine refers to institutionalized quarantine (in specially arranged places), home quarantine, as well as to 

imposed home isolation. 
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Quarantine cases 

5. What are the quarantine 

measures imposed by the 

authorities until this point? 

The measure of institutionalized quarantine is applicable for asymptomatic people entering Romanian territory 

coming from extended community transmission areas affected by COVID-19 (red areas), for a period of 14 days, 

in specially arranged spaces offered by local authorities. 

The measure of home quarantine will be applicable only if the space allows individual quarantine or conditions 

for complete separation from the rest of the occupants of the same domicile, on the basis of an affidavit, to the 

following categories of persons: 

 asymptomatic persons entering Romanian territory coming from extended community transmission 

areas affected by COVID-19 (red areas); 

 family members quarantined at the same domicile with the abovementioned persons. 

The measure of home isolation for a period of 14 days was imposed to the following persons: 

 persons travelling within the past 14 days to places located in areas affected by COVID-19, other than 

those with extended community transmission (yellow areas); 

 persons having direct contact with symptomatic persons who travelled to extended community 

transmission areas; 

 persons having direct contact with confirmed cases of COVID-19; 

 family members of persons falling under the abovementioned categories. 
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6. Are there any specific quarantine 

measures imposed for certain 

personnel categories? 

Yes. Mandatory quarantine measure is not applicable to: 

 drivers of vehicles transporting goods with a maximum authorized capacity of over 2,4 t not presenting 

any symptoms associated with COVID-19 who fill in an affidavit upon entering Romanian territory 

whereby they declare a location where they can be contacted between trips and provided that the 

employer ensures adequate individual protection measures against COVID-19; 

 train drivers and railway personnel upon return from other countries; 

 cross-border workers (persons proving that they live and work within a 30 km radius from the said border 

and returning home at least once per week) entering Romanian territory from Hungary or Bulgaria who 

do not present symptoms associated with COVID-19; 

 persons carrying out set-up, commissioning, maintenance, service of medical equipment and technique 

or from scientific, economic, defense, public order and national security fields, if not presenting 

symptoms associated with COVID-19 and if able to present proof of contractual relationships with the 

beneficiary/beneficiaries on Romanian territory. 

Crew disembarking from inland navigation vessels, flying a Romanian flag, in a Romanian port, who do not 

present symptoms associated with COVID-19 will not be subject to quarantine measures in special designated 

areas or on board, nor to home isolation measures, with the condition of employers ensuring a certificate 

provided by law and individual protection equipment against COVID-19 during the trip from the vessel to the 

location where the crew member may be contacted between trips. 

Maritime navigation personnel, irrespective of flag, not presenting symptoms associated with COVID-19 will be 

transported from/to border crossing points, irrespective of transportation means, on the shortest route and 

without interruptions. 
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Romanian navigation crew, maritime or fluvial, repatriating and not presenting symptoms associated with 

COVID-19 will be subject to home isolation, provided that the employers ensure the certificate provided by law 

and an affidavit is presented regarding continuous use of individual protection equipment against COVID-19 

during the transportation from the vessel to the location where the crew member may be contacted during the 

next 14 days. 

It is debatable if pilots and flight crew are subject to quarantine measures. 

Cyclic isolation measures, at the workplace, respectively at home for periods of 14 days will be applicable to the 

personnel of public or private residential centers for the care and assistance of the elderly, residential centers 

for children and adults, with or without disabilities, as well as for other vulnerable categories. 

7. Where can the lists containing 

the red and yellow areas be 

found? 

On the website www.cnscbt.ro. 

8. What should the persons subject 

to such quarantine measures do? 

As a general rule, they must contact the family physicians, respectively the county/Bucharest public health 

authorities (i.e., direcțiile de sănătate publică) or to fill in relevant documentation upon border crossing, as the 

case may be. 

Transportation of persons that will enter into institutionalized quarantine from border crossing point to the center 

will be performed through special transportation means. 

Symptomatic persons qualified as confirmed cases will be isolated in sections/hospitals specialized in infectious 

diseases. 

Persons that were isolated at home will monitor their health and will notify the family physician or the 112 system 

if they present any symptoms. If they do not develop any symptoms until the end of the 14 days period, an 

epidemiologic certificate will not be needed in order to be able to leave home. Moreover, if the measure of home 
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isolation was taken because said persons entered in direct contact with symptomatic persons that travelled to 

extended community transmission areas, the said persons will be able to leave home if the suspicion of COVID-

19 infection was not confirmed with respect to the symptomatic direct contact. 

Home quarantined persons have the obligation not to leave their domicile, as the case may be, for a period of 

14 days, as well as to announce the family physician as regards the date of the commencement of the quarantine, 

through distance communication means, in view of monitoring their health status, these persons being daily 

monitored and controlled by the competent authorities as regards the observance of the measure provided by 

the applicable legislation. 

9. What does the epidemiologic 

certificate represent? 

It represents the document issued upon termination of quarantine measure by county/Bucharest public health 

directions. 

10. Can an epidemiologic certificate 

be issued also to home isolated 

individuals that do not develop 

any symptoms until the end of 

the 14 days period? 

No, they will be able to benefit from leave by the help of an affidavit.  

Quarantine leave and indemnity 

11. Who can benefit from this type of 

leave? 

Insured persons (or those benefitting from such leaves under European legislation or international agreements 

or protocols) under  quarantine and home isolated persons (as an imposed measure) benefit from quarantine 

leave and indemnity for the period established through the document issued by public health directions or the 

affidavit, as the case may be. 

A minimum contribution period of 6 months within the past 12 months prior to quarantine leave is not requested. 
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12. What is the gross monthly 

amount of the quarantine 

indemnity? 

75% of the average gross monthly income of the last 6 months of the last 12 months prior to the month of 

quarantine leave, capped at 12 minimum gross base monthly wages (i.e., RON 2,230). 

The maximum monthly amount of the indemnity is of RON 20,070. 

13. Who can issue the medical 

certificate? 

Appointed or family doctor. 

14. Can the employees work for the 

duration of the quarantine leave? 

No. the individual employment agreement is suspended for the duration of the quarantine. 

15. Can the person self-isolated at 

home benefit from such leave, if 

isolation is self-imposed as a 

precautionary measure, without 

the abovementioned conditions 

being fulfilled? 

No. 

Sanctions for non-observance of quarantine measures 

16. What are the sanctions for a 

person failing to observe 

quarantine measure or the 

measure of home isolation 

imposed by the authorities? 

The following sanctions may be applicable to natural persons breaching these measures: 

 Guarded institutionalized quarantine for 14 days of home isolated people that leave the location 

where they have been placed without the approval of competent authorities and with the obligation to 

bear all related costs; 
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 Prolongation of institutionalized quarantine for a new period of 14 days of quarantined persons that 

leave the location where they have been placed, without the approval of the competent authorities and 

with the obligation to bear all related costs; 

 Administrative offence: fine ranging between RON 10,000 and RON 20,000; 

 Criminal offence of disregarding the fight against diseases: maximum criminal fine of RON 150,000 

and in aggravated forms sanctions of even up to 15 years of imprisonment and the interdiction to 

exercise certain rights may be applied (other criminal deeds may also be  perpetrated: false declarations, 

omission to declare). 

17. What are the applicable 

sanctions for employers 

receiving at work employees in 

breach of quarantine measures? 

The employers may be sanctioned as it follows: 

 Administrative offence: fine ranging between RON 2,000 and RON 20,000 for natural persons or fines 

ranging between RON 10,000 and RON 70,000 for legal entities for receiving these persons at work and 

complementary sanctions (e.g., income confiscation, temporary suspension of activity, access 

interdiction by affixing seals); fine of RON 20,000 for each person received at work if the employment 

agreement is suspended (fine capped at a total amount of RON 200,000); 

 Criminal offence of disregarding the fight against diseases: maximum criminal fine of RON 150,000 

and in aggravated forms sanctions of even up to 15 years of imprisonment and the interdiction to 

exercise certain rights may be applied. 

Suspension or limitation of activity 

18. What activities have been 

suspended or limited by the 

authorities? 

Activity in the following fields has been suspended: 
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 service and consumption of food and alcoholic and non-alcoholic beverages, organized in restaurants, 

hotels, cafes or other public places, in spaces designed for this purpose inside or outside the location; 

- exception: selling food and alcoholic and non-alcoholic products that do not involve the 

customers remaining in spaces designed for this purpose, such as ”drive-in”, ”room-service” or 

delivery; 

 cultural, scientific, artistic, religious, sports and entertainment activities performed in closed spaces; 

- exception: possibility to organize religious service in churches by priests, without public access, 

private religious service (baptisms, weddings, funerals), with maximum 8 participants, taking 

communion by sick Christians in hospitals or at home; 

 gambling activities in closed spaces; 

 balneary treatment in closed spaces; 

 personal care services in closed spaces; 

 organizing and carrying out meetings, demonstrations, processions or any other gatherings in open 

spaces;suspended flights to and from certain destinations for a fixed duration: e.g., Italy, Spain, France, 

Germany, Austria, Belgium, Swiss Confederation, The Netherlands, The United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland, United States of America, Turkey, Iran; 

- exception: flights with state ships, goods and correspondence transportation, humanitarian 

transportation, emergency medical services, technical services, non-commercial technical 

landings; 
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- exception: charter flights effected by all airline operators for the transportation of seasonal 

workers from Romania to other states, with the approval of competent authorities from the 

country of origin and destination; 

 activity of dental offices; 

- exception: emergency dental interventions; 

 retail of products and services in commercial centers where several economic operators perform activity 

(i.e., malls); 

- exception: selling of food, veterinary or pharmaceutical products, cleaning services, electronic 

and household appliances trade performed by economic operators ensuring 

home/headquarters delivery, medical optics products and services; 

 international road people transportation through regulated services, special regulated services and 

occasional international traffic services for all trips performed by operators to and from certain states: 

e.g. Italy, Spain, France, Germany, Austria, Belgium, Swiss Confederation, The Netherlands, The United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Turkey, Iran; 

 sale/purchase of majority stake in the case of companies within National energetic system, irrespective 

of the type of ownership thereof. 

The following measures are imposed in the medical field: 

 the competent authorities to ensure, upon request, hotel rooms for public sanitary system personnel for 

resting between shifts or calls, as well as food and water; 
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 hiring of new contractual medical personnel, auxiliary personnel, pharmacists, laboratory personnel or 

other categories of contractual personnel or public servants directly involved in activities aiming at 

preventing and fighting against COVID-19, performed without examination for a fixed-term of 6 months; 

 the possibility to suspend or lay off, for non-fulfillment of service attributions, of persons with 

management positions within The Health Ministry or within legal entities under its subordination, 

authority or under its coordination, as well as within public authorities and institutions, either central or 

local, with attributions in the fields of assistance and social protection, irrespective of their status; 

 the approval of structures within sanitary units, as needed, by public health directions, as well as the 

possibility to establish ROL 2 medical formations and the possibility to undertake the management of 

civil public sanitary units by seconded personnel from institutions in the defense and national security 

field; 

 the suspension of notice periods in case of resignation during the entire state of emergency, in the case 

of personnel of sanitary units, social assistance and medico-social assistance services; 

 the interdiction to transport medical devices and sanitary materials ensuring prevention and treatment 

associated with COVID-19, as well as medicine contained within the National catalogue for prices of 

medicine authorized for placement on the market in Romania (Canamed), for resell outside Romania, 

with the possibility of also confiscating such goods; 

- exception: transportation of assemblies and subassemblies of medical equipment produced in 

Romania for external beneficiaries. 

The measure of compulsory quarantine was implemented in Suceava municipality and eight neighboring 

communes, as well as in Țăndărei and implies tougher restrictions in the area, including as regards transportation 

to and from these places. 
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19. For how long are these activities 

suspended or subject to 

limitations? 

For the duration of the state of emergency. 

20. What is the sanction for failing to 

observe the measures consisting 

in suspension or limitation of 

activity? 

Fines ranging between RON 10,000 and RON 70,000 for legal entities and complementary sanctions (e.g., 

income confiscation, temporary suspension of activity, access interdiction by affixing seals). 

Measures that can be taken by employers affected by COVID-19 

21. What are the measures than can 

be imposed towards the 

employees? 

The following measures may be taken into consideration: 

 suspension of the individual employment agreements as a result of the decrease or cessation of activity 

due to economic, technological, structural or similar reasons (technical unemployment); 

 decrease of working schedule from five to four working days per week in case of activity decrease for 

periods of over 30 working days (if the activity can be carried out in part); 

 dismissal. 

22. Can the employers benefit from 

certain aids from the state? 

Yes. The state covers the technical unemployment indemnity for the employees of employers temporarily 

reducing or interrupting, entirely or in part, their activity as a result of the COVID-19 epidemic, for the duration of 

the state of emergency. 

Aids are not granted for the decrease of working schedule, nor for dismissals. 
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23. What is the gross monthly 

amount of the technical 

unemployment indemnity 

covered by the state? 

75% of the base salary corresponding to the occupied position, capped at 75% of the gross average wage (i.e., 

RON 5,429). 

The maximum amount covered by the state budget is of RON 4,071.75. In case the employer’s budget is 

sufficient, the amount covered by the state may be supplemented by the employer with amounts representing 

the difference to cover at least 75% of the base salary corresponding to the occupied position. 

24. Who pays the technical 

unemployment indemnity 

covered by the state to the 

employees? 

The employer, within maximum 3 working days from receiving payment from relevant state budget. 

25. What are the formalities that 

must be performed by the 

employers in order to access the 

amounts covered by the state 

corresponding to the technical 

unemployment indemnity? 

The employer files a request electronically with the county/Bucharest workforce agencies (i.e., agenții pentru 

ocuparea forței de muncă) where they are headquartered, signed and dated by the legal representative. The 

request will be accompanied by an affidavit ascertaining the fulfillment of all legal requirements for benefitting 

from this aid, as well as a list of the persons that will benefit from this indemnity. 

The employer will receive the amount corresponding to these indemnities within 15 days as of submitting the 

request. 

26. For how long will the state cover 

technical employment 

indemnities? 

For the duration of the state of emergency. 

27. Does the state cover technical 

unemployment indemnities for 

employees having more than one 

Yes, under certain conditions. If all employment agreements are suspended as a result of the state of emergency 

being declared, the respective employee will benefit from the technical unemployment indemnity corresponding 

to the most convenient salary rights from the state budget.  
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employment agreements in 

place? 

If an employee has at least one active full-time employment agreement during the state of emergency, the 

respective employee will not be eligible for payment of this indemnity from the state budget. 

28. Does the state cover technical 

unemployment indemnities for 

employees who are also 

pensioners? 

Yes. 

29. Will employers not fulfilling the 

conditions for obtaining state 

coverage of the unemployment 

indemnity be able to recourse to 

the measure of technical 

unemployment? 

Yes. These employers will bear these indemnities from their own budget. 

The indemnity in this situation will amount 75% of the base salary corresponding to the occupied position. 

30. Are employees allowed to refuse 

technical unemployment? 

No. 

31. Is technical unemployment 

subject to registration within the 

general record of employees? 

Yes. 

32. How can employers select the 

employees who will be subject to 

this measure? 

The employers may use objective criteria in the selection of affected personnel (e.g., the most affected 

departments, fulfilment of performance objectives etc.) 

33. Can employers impose the 

measure of technical 

No. 
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unemployment to employees on 

medical leave? 

34. Can employers impose the 

measure of technical 

unemployment to employees on 

annual leave? 

In principle, yes, but it involves practical difficulties. 

Measures for employers carrying out activity 

35. What measures can be 

implemented by employers? 

Employers may establish activity continuity plans, containing the following measures: 

 implementation of work from home/telework arrangements through unilateral decisions, where possible; 

 setting flexible working schedules, with the agreement or upon request of the respective employee; 

 granting days off for child supervision; 

 amendment of certain elements of individual employment agreements (e.g., conversion to part-time or 

decreased salary rights for a fixed duration) with the respective employees’ approval by means of 

addenda; 

 granting annual leave (as per the already agreed agenda or, in any case, with the respective employee’s 

consent, with the exception of employees from the public sector, in which case annual leave may be 

imposed as an unilateral measure) or unpaid leave (with the employee’s consent). 
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In the case of employees from the public sector, the employer may unilaterally impose the interruption of annual 

leaves, supplementary annual leaves, unpaid leaves, study leaves or leaves for professional education, with 

recommencement of activity. 

36. If it is necessary to conclude an 

addendum to the individual 

employment agreement for the 

implementation of the measure, 

is the wet signature of the parties 

required? 

As a general rule, yes. However, if the employees perform activity in a teleworking regime and do not dispose 

of means for printing or submitting documents, they may express their consent through any means, following for 

them to sign the documents in wet signature whenever possible. 

37. Are employees able to leave their 

homes due to professional 

reasons? 

Yes. To this aim, employees must have with them the service card or certificate issued by the employer. 

38. What is the maximum 

recommended number of 

employees travelling together as 

pedestrians? 

3. 

39. Are employers still able to 

organize transportation for their 

own employees? 

Yes. It is recommended to keep a minimum distance of 1,5m between employees. 

40. What obligations are incumbent 

upon employers from a health 

and safety perspective? 

The employers must implement measures, such as: 



 
 

46 
 

 implementation of an awareness policy, whereby the employees are made aware of the necessary 

hygiene measures and of what to do in case of infection (i.e., specific information for confirmed cases, 

suspected cases and close contacts, information on quarantine leave); 

 recommendation to limit travels, including for personal purposes; 

 ensuring necessary sanitary and hygiene related equipment and means (e.g., drivers of vehicles for 

transportation of goods with maximum capacity of over 2,4 t must have individual protection means, 

such as disinfectant, gloves, masks and they must present documents attesting their itinerary until 

destination);  

 elaboration of an emergency measures plan together with the occupational physician; 

 setting forth preventive isolation measures at the work place or in special dedicated areas with no access 

to outside persons, for a period established by the employer, for personnel occupying essential positions 

for ensuring the functioning of production, transportation and electric energy distribution and natural gas, 

for service and maintenance activities of specific equipment and facilities, for other supply activities, 

respectively extraction, production and processing of energetic resources and raw materials and/or 

semi-processed necessary for appropriate functioning of the national energetic system; 

 marking the areas for customer access and the areas for public relations/purchase with visible signs 

guiding persons to observe a safe distance of minimum 1,5 meters; 

 market managers to adopt protection measures against the spread of COVID-19, respectively the 

obligation to wear gloves and masks; 

 to organize the activity in order to keep social distance between the agricultural producers, traders and 

buyers (for markets). 
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Measures which need to be implemented in case an employee is suspected or confirmed: 

 immediate notification of competent public health direction from a territorial perspective; 

 disinfection of work spaces with the help of occupational physicians and upon the instructions of the 

competent public health direction from a territorial perspective. 

Thermal scans of employees are not recommended. 

41. Were there any risk incentives 

implemented for those 

categories of personnel exposed 

to the risk of contagion? 

In the sanitary system, a gross monthly risk incentive amounting RON 2,500 will be granted to medical personnel 

involved in the transportation, equipment, evaluation, diagnosis and treatment of those infected. 

The personnel employed in the sanitary system involved in the application of the prevention, limitation and 

treatment measures of the COVID-19 cases, as well as the personnel of the public units for social assistance, 

respectively social services with accommodation will benefit from food allowance irrespective of the time worked 

during the state of emergency. 

42. Can value tickets be granted for 

the duration of the state of 

emergency? 

Yes. Moreover, the validity period for vacation vouchers issued March 2019 – December 2019, irrespective of 

the support thereof, will be prolonged until May 31st, 2021. 

43. What is the maximum value of 

cultural tickets? 

RON 160 lei/month or RON 320/event. 

These values are established for the period April 1st, 2020 – July 31st, 2020. 

44. How will vacation vouchers for 

2020 be issued? 

Only on electronic support. 
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45. Can employers request their 

employees to inform them if the 

latter became a confirmed or a 

suspected case? 

Yes. 

The employers must limit their efforts to those measures strictly necessary for limiting the spread of COVID-19. 

46. Can employers publish internally 

the name of a confirmed case? 

Preferably, no. 

Employers are advised to be very careful when publishing the name of the infected employee, internally, as well 

as externally, such disclosure being indicated only if strictly necessary and if prevention cannot be otherwise 

obtained. 

47. What is the minimum period for 

closing the spaces where a 

confirmed case has had access 

to? 

The legislation does not provide such duration. A safe solution for the protection of employees would be to keep 

the spaces the respective employee has had access to closed for a period of 14 days as of closing. 

48. What measures can be 

implemented from a personal 

data protection perspective? 

Employers must update their privacy policy in view of introducing new processing activities. 

Moreover, employers may implement one or more of the following measures: 

 IT measures in the context of extensive implementation of telework; 

 secured channels whereby employees can reach their employer in order to report potential contagion; 

 establishment of a dedicated team to centralize the data; 

 collection of data strictly necessary in order to ensure prevention, while avoiding large scale data 

collection and systematic monitoring of the employees’ health. 
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Work from home / Telework 

49. Are the employers obliged to 

implement work from home/ 

teleworking arrangements? 

Yes, where possible. 

50. Is it necessary to conclude 

addenda in this respect? 

No. The employer’s decision will suffice for the duration of the state of emergency. 

51. Is it mandatory to register these 

decision within the general 

record of employees? 

No. Work from home/telework are temporary measures for the duration of the state of emergency. 

Granting paid days off for supervision of children 

52. What are the categories of 

employees that can benefit from 

these paid days off? 

The following categories of persons may benefit from these paid days off: 

 the biological parent; 

 the adopter; 

 the person having the child/children entrusted for adoption; 

 the person where the child is in fosterage or the guardian; 

 the person designated in accordance to the law for the child whose parents work abroad; 
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 the parent or legal guardian of the adult with disabilities registered within an education unit; 

 the parent or legal guardian of the child with severe disabilities not attending school/of the adult with 

severe disabilities, who opted for the indemnity under the conditions of the law. 

53. Are there any categories of 

employees that cannot benefit 

from these paid days off? 

Yes. The following categories of persons cannot benefit from these paid days off: 

 in parental leave; 

 in care leave for the child with disabilities until the age of 7; 

 personal assistant of one of the children in care; 

 in annual leave; 

 in unpaid leave; 

 in technical unemployment or if the spouse is in this situation;  

 if the other parent does not earn salary related income, income deriving from independent activities, 

intellectual property rights, agriculture, forestry, fishery, subject to income tax. 

During the state of emergency, the following categories cannot benefit from these paid days off: 

 employees of national defense system; 

 employees of penitentiaries; 
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 personnel of public sanitary units; 

 other categories established though other enactments.  

54. Will the benefit consisting in paid 

days off cease to apply for the 

employee whose spouse is 

subject to technical 

unemployment, on care leave, 

annual leave or unpaid leave? 

Yes. 

55. Will the benefit consisting in paid 

days off cease to apply for the 

employee whose spouse begins 

working from home in a 

teleworking regime? 

Yes. 

56. Are the employers obliged to 

grant these paid days off?  

Yes. 

57. Are there employers not held by 

this obligation to grant these paid 

days off? 

Yes. Employers activating in the following fields: 

 national energetic system; 

 operational units of nuclear sectors; 

 units with continuous activity; 
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 sanitary and social assistance units; 

 telecommunication; 

 radio and public television; 

 railway transportation; 

 public transportation and sanitation units;  

 units ensuring supply with gas, heat and water; 

 food trade; 

 production and distribution of medicine and sanitary equipment; 

 fuel distribution; 

 pharmacies. 

These employees may benefit from these days off only with their employers’ agreement and only after their 

employers tried options, such as individualized working schedules, shifts, work from home and telework. 

58. Under which conditions can 

parents benefit from paid days 

off for the supervision of their 

children? 

The following conditions must be cumulatively fulfilled: 

 the parents have children of maximum 12 years of age or have children with disabilities of maximum 18 

years of age, in school (including early childhood education facilities); 
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 the place of work does not allow work from home or telework; 

 the classes were suspended or the education units where the children are registered have temporarily 

ceased activity due to difficult weather conditions or other extreme situations, as decreed by competent 

authorities. 

59. Can employees benefit from 

these paid days off also during 

school holidays? 

Yes. 

60. What are the formalities that 

must be performed by employees 

in order to benefit from these 

paid days off? 

The employee will have to file a request with his/her employer. The request will be accompanied by a copy of 

the birth certificate/s of the child/children, as well as an affidavit from the other parent, detailing: 

 that he/she does not benefit from these days off at their place of work; 

 that he/she is not in one of the aforementioned categories not entitled to such benefits (i.e., he/she is 

generally ineligible, not only pertaining to categories that do not benefit only for the duration of the state 

of emergency). 

61. What is the amount of the 

indemnity granted to employees 

during these paid days off? 

75% of the base salary corresponding to the occupied position, capped at 75% of the gross average wage (i.e., 

RON 5,429). 

The maximum gross monthly indemnity is of RON 4,071.75. 

62. Who pays these indemnities to 

the employees? 

The employers, afterwards recovering the net amount granted as indemnities. 

63. What are the formalities that 

must be carried out by employers 

The employer must file a dated request, accompanied by a list of employees that benefitted from these days off, 

as well as the amount of the granted indemnity, proof of effected payment (including of corresponding fiscal 
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in order to obtain reimbursement 

of amounts paid as indemnities? 

charges) and an affidavit signed by the legal representative of the employer attesting that the persons provided 

within the list of beneficiaries fulfil all legal requirements. 

The request should be addressed to the county/Bucharest workforce agencies (i.e., agenții pentru ocuparea 

forței de muncă), where the employer is headquartered or where the branch/business unit is located and should 

be submitted within 30 days as of the payment of the contributions and income tax. 

Reimbursement will be effected within maximum 60 calendar days as of document registration. 

64. What is the duration for granting 

these paid days off? 

For the entire duration when the respective education units are closed, as per the competent authorities’ 

decision, including for the duration of school holidays. 

65. Does granting these paid days off 

suspend the employment 

agreement? 

No. 

66. Must employers register these 

paid days off within the general 

record of employees? 

No. 

Social dialogue 

67. Can collective bargaining 

agreements expire during the 

state of emergency? 

No. They maintain their validity during this period. 
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68. Can collective negotiation 

procedures be carried out during 

the state of emergency? 

Yes. 

69. Were there any measures taken 

in view of limiting the possibility 

to start collective labor conflicts? 

 

Yes. Declaring, starting or carrying out collective labor conflicts is prohibited in: 

 unities of national energetic system; 

 operational units of nuclear sectors; 

 units with continuous activity; 

 sanitary and social assistance units; 

 telecommunication units; 

 radio and public television units; 

 railway transportation units; 

 public transportation and sanitation units, as well as units ensuring supply with gas, heat and water. 

Controls performed by labor authorities 

70. Do territorial labor inspectorates 

still carry out controls during the 

state of emergency?  

No. 
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71. Are there any exceptions laid 

down? 

Yes. 

Controls are possible if: 

 imposed by the Labor and Social Protection Minister;  

 organized by the Labor Inspection in order to enforce the provisions of the decisions of the National 

Committee for Special Emergency Situations, of military ordinances; 

 necessary to respond to claims of deeds of a high degree of social danger; 

 necessary for the investigation of work accidents. 
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