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hSALAR V7.9C  – Situaţii solicitare ajutor 41,5% cf. OUG 92/20 

Reglementări  

▪ OUG 92/28.05.20 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative (MO 459/29.05.20), rectificat în MO 569/30.06.20 

▪ Ordinul 457/03.06.20 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din OUG 92/2020 
… (MO 485/05.06.20), modificat de: 

o Ordinul 491/25.06.20 (MO 566/30.06.20) 

• Ordinul 456/03.06.20 privind procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. III (1) şi (2) din OUG 92/2020 … 
(MO 484/09.06.20) 

• HG 476/16.06.20 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (MO 515/16.06.20) 

• LG 85/18.06.20 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (525/18.06.20) 

• Ordinul 1107/30.06.20 privind modificarea Ordinului … 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor 
prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 … (MO 576/01.07.20) 

• Ordinul 745/23.06.20 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor 
privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă 
indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale (MO 583/02.07.20) 

 Conţinut: 

✓ Preluare salariaţi cu zile SC şi SU din perioadele precedente într-un fişier dedicat 

✓ Angajatorul poate să elimine din listă persoanele pe care nu doreşte să le includă în solicitare 

✓ Se calculează suma ajutorului de 41,5% 

✓ Se generează setul de formulare de transmis pe aici.gov.ro (PDF, XLS) 


