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Reglementări:
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•

Legea 58/02.04.21 pentru aprobarea OUG 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială
adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea OUG 132/2020 ... (MO
345/05.04.21)
OUG 26/07.04.21 pentru modificarea și completarea OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru
creșterea copiilor (MO 363/08.04.21)
Legea 81/12.04.21 privind aprobarea OUG 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii 448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (MO 384/13.04.21)
OUG 36/05.05.21 privind utilizarea semnăturii electronice ... în domeniul relațiilor de muncă, (MO 474/06.05.21),
modificată şi aprobată de Legea 208/21.07.21 (MO 720/22.07.21)
OUG 37/05.05.21 pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 — Codul muncii (MO 474/06.05.21)
HG 536/13.05.21 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010
privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor ... (MO 510/17.05.21)
Ordinul 487/31.05.21) privind efectuarea operațiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de
1 septembrie 2023 (MO 609/18.06.21)
HG 677/24.06.21 privind modificarea HG 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor
acordate în baza OUG 132/2020 ... (MO 628/25.06.21)
OUG 74/30.06.21 pentru modificarea și completarea OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări
sociale de sănătate ... (MO 645/30.06.21)
Ordinul 596/06.07.21 privind aprobarea modelului cererii și al documentelor prevăzute la art. 1/1 alin. (1) lit. b) și d) din
OUG 132/2020 ... (MO 673/08.07.21)
Ordinul 585/02.07.21 privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă ... (MO
712/19.07.21)
Legea 221/26.07.21 pentru completarea Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19 (MO 732/26.07.21)
Ordinul 1398/729/29.07.21 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind
concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul 15/2018/1311/2017 (MO 745/30.07.21)
OG 14/30.08.21 pentru modificarea OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
(831/31.08.21)
Ordinul 1898/855/20.09.21 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 (MO
905/21.09.21)
Ordinul 1909/856/23.09.21 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate 1092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical
… (MO 913/23.09.21)
OUG 110/02.10.21 privind acordarea unor zile libere plătite părinților ... (MO 945/04.10.21)
OUG 111/02.10.21 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în
contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice ... (MO 945/04.10.21)
HG 1071/04.10.21 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (MO 950/05.10.21)
OUG 117/04.10.21 pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 — Codul muncii (MO 951/05.10.21)
Ordinul 920/07.10.21 pentru aprobarea modelelor cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 5 alin. (3)
din OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii
coronavirusului SARS-CoV-2 (MO 964/08.10.21)
Ordinul 391/ privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă
acordată în condițiile art. 1 din OUG 110/21 privind acordarea unor zile libere plătite ... ... (MO 972/12.10.21)
Ordinul 947/16.10.21 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din OUG 111/2021 pentru
stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților ... (MO 1001/20.10.21)
Ordinul 1004/27.10.21 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 7 alin.
(2) din OUG 111/2021 … (MO 1046/02.11.21)

Principalele noutăţi:
Documentaţie – noutăţi în domeniul realţiiilor de muncă, noul model al contractului de muncă,
telemunca, zi liberă pentru vaccinare, creşterea copilului până la 2 ani, semnarea electronică a
documentelor
Concedii medicale – Adeverinţa până la 12/24 luni, plata indemnizaţiei pentru carantină pe primele 5 zile

Formulare actualizate:
•

Adeverinţă creştere copil

•

Declaraţie pe propria răspundereîn caz de carantină

•

Contract individual de muncă

•

Act adiţional la contractul de muncă cf. Ordinului 585/21

•

Declaraţie pentru concediu medical carantină

•

Decizie şomaj tehnic urgenţă

•

Cerere zile supraveghere copil

•

Declaraţie celălalt părinte pentru zile supraveghere copil

Ajutoare
o Reducere timp de muncă – noutăţi legislative, noi formulare pentru solicitarea indemnizaţiei
o Şomaj tehnic -– noutăţi legislative, noi formulare pentru solicitarea drepturilor
o Zile supraveghere copil - – noutăţi legislative, noi formulare pentru solicitarea indemnizaţiei.

