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 INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA  

LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

5 iunie 2020 

 √ Ordinul nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II 

alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri 

active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor 

acte normative, publicat în M.Of. nr. 481 din 5 iunie 2020 – emitent Agenția Națională pentru 

Ocuparea Forței de Muncă 

→ se aprobă modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor 

care beneficiază, în perioada stării de urgență sau alertă, pentru o perioadă de trei luni, de 

decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 

41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% 

din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 

2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare (angajatorii ai căror angajați au beneficiat de 

prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, precum și 

angajatorii ai căror angajați au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate 

cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, și nu au beneficiat de prevederile art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

30/2020). 

 

√ Hotărârea nr. 443/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la 

Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică 

pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

publicată în M.Of. nr. 483 din 5 iunie 2020 

→ la anexa nr. 2, la art. 1, după punctul 2 se introduce punctul 21, cu următorul cuprins: 

21 Persoanele care vin în România din țările aprobate prin ordin al ministrului sănătății și 

al ministrului afacerilor interne, la propunerea Institutului Național de Sănătate Publică și cu 
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aprobarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, sunt exceptate de la aplicarea 

măsurilor prevăzute la pct. 2. În funcție de evoluția epidemiologică, ordinul va fi modificat 

periodic. 

→ la anexa nr. 3, la art. 9, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 

7. Suprafața sectorului/subsectorului de plajă folosită pentru închirierea șezlongurilor și 

umbrelelor în suport fix trebuie să fie de maximum 70% din suprafața totală închiriată, diferența 

reprezentând-o zona destinată plajei pe nisip. La dimensionare nu se vor lua în calcul spațiile 

destinate amplasării altor dotări de pe plajă. 

→ la anexa nr. 3, la art. 9, după punctul 7 se introduc două noi puncte, punctele 8 și 9, 

cu următorul cuprins: 

8. Accesul pe plaja de nisip se va face în mod liber, cu respectarea regulilor de distanțare 

fizică. Utilizarea plajei de nisip se va face cu menținerea unei distanțe de cel puțin 2 m între 

persoane în orice moment, cu excepția membrilor aceleiași familii. 

9. Accesul persoanelor pe suprafețele de plaje amenajate cu șezlonguri se realizează doar 

cu asigurarea obligatorie de șezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea 

unei distanțe de minimum 2 m între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii 

diferite și cu respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului 

economiei, energiei și mediului de afaceri, al ministrului sănătății și al ministrului mediului, apelor 

și pădurilor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. 

→ la anexa nr. 3, la art. 11, alin. (17) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(17) Respectarea măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 6 se urmărește de către Ministerul 

Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne. 

→ la anexa nr. 3, la art. 11, după alin. (17) se introduce alin. (171), cu următorul cuprins: 

(171) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 7- 9 se pun în aplicare de către Ministerul Economiei, 

Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Sănătății. 

Respectarea măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 7-9 se urmărește de către Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale. 

 

 

 


