
 
 

NEWSLETTER LEGISLATIV 
 

 

În cele ce urmează veți găsi câteva referințe la anumite dispoziții relevante din materia dreptului 

muncii/securității sociale inserate în două acte normative publicate în M.Of nr. 339 și nr. 340: 

 

 

✓ M.Of nr. 339 – O.U.G. nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul 

situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

Inter alia, se prevăd următoarele: 

Accidente de muncă/ boli profesionale: 

• Certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgență aferente cazurilor de accident de 

muncă sau boală profesională se transmit caselor teritoriale de pensii prin poștă sau mijloace electronice 

de transmitere la distanță de către beneficiarii de indemnizații sau de către persoanele juridice care au 

calitatea de angajatori. 

• În vederea recuperării indemnizațiilor acordate pt accidente de muncă, în perioada stării de urgență se 

suspendă vizarea certificatelor de concediu medical de către direcțiile de sănătate publică pentru cazurile 

de boli profesionale, de casele teritoriale de pensii pentru cazurile de accident de muncă sau de medicii de 

medicina muncii pentru certificatele de concediu medical pentru trecere temporară în alt loc de muncă sau 

reducerea timpului de muncă. 

• În termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgență, beneficiarii de indemnizații sau persoanele 

juridice care au calitatea de angajatori vor depune la casa teritorială de pensii din raza administrativ-

teritorială certificatele de concediu medical însoțite de documentele justificative, în original, avizate de 

către direcțiile de sănătate publică, casele teritoriale de pensii, respectiv medicii de medicina muncii, după 

caz. 

 

✓ M.Of. nr. 340 - Legea nr. 51/2020 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (va intra în vigoare la 1 iulie 2020) 

La articolul 38 din Legea nr. 153/2017 s-a introdus prevederea conform căreia, prin excepție de la prevederile 

alin. (4), personalul din sistemul sanitar care ocupă funcțiile de farmacist, biolog, biochimist, chimist, fizician și 

psiholog beneficiază, începând cu data de 1 iulie 2020, de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022. 

 

Cu considerație,  

Voinescu Lawyers 


