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I. Legea nr. 55/2021 (publicată în Monitorul Oficial nr. 332 din 1 aprilie
2021) privind modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru
prevenirea și combaterea evaziunii fiscale:
 Se introduce amenda ca sancțiune alternativă celor cu închisoarea de la 3
la 10 ani și interzicerea unor drepturi pentru stabilirea cu rea credință de
contribuabil a impozitelor, taxelor și contribuțiilor având ca rezultat
obținerea fără drept a unor sume de bani de la bugetul general consolidat
reprezentând rambursări, restituiri ori compensări. Amenda se poate aplica
și în cazul asocierii mai multor persoane în vederea săvârșirii unei astfel de
fapte, ca alternativa la sancțiunea cu închisoarea de la 5 la 15 ani și
interzicerea unor drepturi;
 Se reiterează faptul că faptele menționate mai jos reprezintă infracțiuni de
evaziune fiscală și se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 8 ani și interzicerea
unor drepturi sau cu amendă:
 ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;
 omisiunea evidențierii în actele contabile ori în alte documente legale, a
operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;
 evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a
cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor
operațiuni fictive;
 alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale
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aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace
de stocare a datelor;
 executarea de evidențe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte
mijloace de stocare a datelor;
 sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale,
prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la
sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;
 substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către
terțe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile
Codului de procedură fiscală și ale Codului de procedură penală.
 În cazul săvârșirii unei infracțiuni de evaziune fiscală, dacă prejudiciul nu
depășește 100.000 Euro și este acoperit integral pe parcursul urmăririi
penale sau al judecății, se poate aplica pedeapsa cu amenda, decizia fiind
la latitudinea instanței. Dacă prejudiciul este de până la 50.000 Euro și este
recuperat integral, se aplică pedeapsa cu amenda implicit;
 Se introduce o nouă prevedere conform căreia faptele de evaziune fiscală
nu se mai pedepsesc dacă prejudiciul majorat cu 20% la care se adaugă
dobânzi și penalități este acoperit integral până la pronunțarea hotărârii
judecătorești definite. Dacă în dosarul cauzei există mai mulți inculpați și
sunt îndeplinite condițiile menționate, beneficiază cu toții de neaplicarea
pedepsei chiar dacă nu au contribuit la acoperirea prejudiciului.
I. Law no. 55/2021 (published in the Official Gazette no. 332 on 1st April
2021) which amended and completed Law no. 241/2005 on preventing
and combating tax evasion:
 Fine is introduced as an alternative sanction to imprisonment from 3 to 10
years and the prohibition of certain rights in case of establishment in bad
faith of taxes by the taxpayer, resulting in obtaining refunds or
compensations from the consolidated general budget without having the
right. The fine can also be applied in case of association of persons in order
to commit such an act, as an alternative to the sanction with imprisonment
from 5 to 15 years and the prohibition of certain rights;
 It is highlighted that the acts mentioned below constitute tax evasion
offenses which are sanctioned by imprisonment from 2 to 8 years and the
prohibition of certain rights or by paying a fine:
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 hiding the property or the taxable source;
 the omission of reflecting in the accounting documents or in other legal
documents, the commercial operations performed or the realized
income;
 reflecting in the accounting documents or in other legal documents,
expenses that are not based on real operations or reflecting other
fictitious operations;
 alterating, destructing or hiding accounting documents, evidence of the
electronic cash register or of other means of data storage;
 keeping double accounting records, using documents or other means
of data storage;
 evading from the performance of financial, fiscal or customs audits, by
non-declaration, fictitious or inaccurate declaration of the main or
secondary offices of the verified persons;
 substitution, degradation or alienation by the debtor or by third parties
of seized goods according to the provisions of the Fiscal Procedure
Code and the Criminal Procedure Code.
 In case of committing tax evasion offenses, if the damage does not exceed
Euro 100,000 and is fully covered during the criminal investigation or the
trial, a fine can be applied depending on the court’s decision. If the damage
is up to Euro 50,000 and is fully recovered, a fine is applied by default;
 A new provision is introduced according to which tax evasion offenses are
no longer sanctioned if the damage increased by 20% to which interest
and penalties are added is fully covered until the court decision is issued.
If there are more defendants in the case file and these conditions are met,
they all benefit from the non-application of the sanction even if they did
not contribute to covering the damage.
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II. Ordinul ANAF nr. 551/2021 (publicat în Monitorul Oficial nr. 377 din
12 aprilie 2021) privind modificarea anexei la OPANAF nr. 1612/2018
pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în
contul unic:
 Au fost introduse în Nomenclator plățile anticipate pentru impozitul
aferent veniturilor din activități independente, precum și pentru veniturile
din alte surse;
 Taxa pe activele financiare a fost eliminată din Nomenclatorul obligaţiilor
fiscale care se plătesc în contul unic de disponibil.
II. ANAF Order no. 551/2021 (published in the Official Gazette no. 377
on 12th April 2021) which amended the annex to OPANAF no. 1612/2018
for the approval of the Nomenclature of fiscal obligations payable in the
single account:
 Advance payments of tax for income derived from independent activities,
as well as for income from other sources were introduced in the
Nomenclature;
 Tax on financial assets was eliminated from the Nomenclature of fiscal
obligations payable in the single account.
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Împumuturi și ajutoare de stat
Grants and State Aids
I. HG nr. 422/2021 (publicată în Monitorul Oficial nr. 380 din 12 aprilie
2021) pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de
aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de
piaţă medie – IMM Invest România, aprobate prin HG nr. 282/2020:
 Se actualizează Normele de aplicare a Programului IMM Invest și a
Subprogramului Agro IMM Invest prin care societățile vor putea obține
credite bancare garantate de stat;
 În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestor programe, pentru
creditele garantate, Ministerul Finanțelor plătește 100% granturile
reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru
finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții, valoarea
comisionului de administrare și valoarea comisionului de risc;
 De asemenea, Ministerul Finanțelor plătește componenta nerambursabilă
de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordate
beneficiarilor în cadrul Subprogramului Agro IMM Invest;
 Din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii celor
două programe pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului,
valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc
datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat, precum și
componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la
valoarea finanțării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul
Subprogramului Agro IMM Invest;
 Plata ajutorului de stat reprezentând valoarea cumulată a comisionului de
risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor se extinde până la data
de 30 iunie 2022 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei;
 Pentru creditele de investiții/creditele/liniile de credit pentru finanțarea
capitalului de lucru destinate beneficiarilor din domeniul agriculturii,
pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, plata componentei
nerambursabile de maximum 10% din valoarea finanțării garantate se
realizează în termen de 1 an de la data solicitării transmise de FNGCIMM;
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 Microîntreprinderile/întreprinderile mici beneficiare de credite/garanții în
cadrul celor două programe care doresc să acceseze noi credite/garanții
până la limita de 5.000.000 Lei pentru capital de lucru se vor adresa
instituțiilor de credit pentru acordarea de noi credite, urmând ca acestea
să transmită la FNGCIMM noi solicitări de garantare cu procent maxim de
80%. Nu se vor întocmi acte adiționale la contractele de garantare existente
pentru garanțiile acordate cu un procent de garantare de 90%. Orice
majorare/suplimentare a garanției se consideră o nouă acordare;
 În cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie beneficiare de
credite/garanții în cadrul Programului IMM Invest și/sau Subprogramului
Agro IMM Invest, instituțiile de credit transmit la FNGCIMM solicitările de
garantare cu procent maxim de 80%;
 Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi
acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 Lei.
Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului
de lucru este de 5.000.000 Lei, iar pentru creditele de investiții este de
10.000.000 Lei.
I. GD no. 422/2021 (published in the Official Gazette no. 380 on 12th
April 2021) which amended and completed the Methodological Norms
for the application of GEO no. 110/2017 on the Program for supporting
small and medium enterprises and small enterprises with medium
market capitalization – SME Invest Romania, approved by GD no.
282/2020:
 The norms for the application of the SME Invest Program and the Agro
SME Invest Subprogram through which the companies will be able to
obtain bank loans guaranteed by the state were updated;
 Under the state aid scheme associated with these programs, for the
guaranteed loans, the Ministry of Finance pays 100% the grants
representing interest on loans/lines of credit for financing working capital
and investment loans, the administration commission and the risk
commission;
 Also, the Ministry of Finance pays the non-reimbursable component of
maximum 10% applied to the value of the guaranteed financing granted
to the beneficiaries within the Agro SME Invest Subprogram;
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 The state aid covers the payment of interest due by the beneficiaries of the
two programs for a period of 8 months from the date of granting the loan,
the full amount of the administration commission and the risk commission
due for the entire duration of the guaranteed loan, as well as the nonreimbursable component of up to 10% applied to the value of the
guaranteed financing granted to the beneficiaries within the Agro SME
Invest Subprogram;
 The payment of the state aid representing the cumulative value of the risk
commission, the administration commission and the interest is extended
until 30th June 2022, within the budget allocated to the scheme;
 For investment loans/credits/lines of credit for financing working capital in
case of beneficiaries from agriculture, fisheries, aquaculture and food
sector, the payment of the non-reimbursable component of maximum 10%
of the value of the guaranteed financing shall be made within 1 year from
the date of the application sent by FNGCIMM;
 Microenterprises/small enterprises benefiting from loans/guarantees
within the programs wishing to access new loans/guarantees up to Lei
5,000,000 for working capital will address to the credit institutions for
granting new loans which will send to FNGCIMM new guarantee requests
for a maximum percentage of 80%. No addendums will be concluded to
the existing guarantee contracts for guarantees granted with a percentage
of 90%. Any increase/addition of the guarantee is considered a new grant;
 In case of small enterprises with medium market capitalization benefiting
from loans/guarantees within the SME Invest Program and/or the Agro
SME Invest Subprogram, the credit institutions will send to FNGCIMM the
guarantee requests for a maximum percentage of 80%;
 The maximum cumulated value of the state guaranteed financing that can
be granted to a beneficiary within this facility is Lei 10,000,000. The
maximum value of loans/lines of credit for financing working capital is Lei
5,000,000 and for investment loans is Lei 10,000,000.
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II. HG nr. 423/2021 (publicată în Monitorul Oficial nr. 379 din 12 aprilie
2021) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.
146/2020 privind aprobarea Programului IMM Factor – Produs de
garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociată
acestuia:
 IMM Factor susține finanțarea IMM-urilor prin acordarea de facilități de
garantare de către stat pentru creditele acordate pe termen scurt în scopul
finanțării creditului comercial;
 Valoarea maximă a plafonului de garantare este 5.000.000 Lei pentru un
beneficiar al programului, iar cuantumul total al unei facilități de factoring
nu trebuie să depășească:
 dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile
sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii
și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul
întreprinderilor înființate după data de 1 ianuarie 2019, cuantumul
maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii
doi ani de activitate; sau
 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe anul 2019, respectiv
venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care
obțin venituri din activități independente, după caz, conform declarației
unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de
persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul
2019; sau
 o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități – acestea pot
include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investițiile, cu
condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar,
situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de
lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.
 Valoarea maximă a unei garanții pentru o facilitate de factoring, acordată
beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 Lei;
 Pentru finanțările de tip factoring, Ministerul Finanțelor plătește granturile,
care acoperă costurile de finanțare aferente facilităților de factoring –
dobânda aferentă sumelor avansate de finanțator beneficiarului, în procent
de 50% din bugetul de stat, precum și costurile de garantare în procent de
100%.
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 Ajutorul de stat acoperă 50% din valoarea dobânzilor pe o perioadă de 8
luni de la data acordării finanțării. Costurile de garantare, respectiv
comisionul de administrare și comisionul de risc datorat pe întreaga durată
de derulare a finanțării de tip factoring garantate în cadrul programului,
sunt acoperite de grant pe toată durata de valabilitate a garanției aferente
facilităților de factoring acordate până la data de 30 iunie 2021, în cadrul
schemei de ajutor de stat;
 Costul total al finanțărilor acordate în cadrul programului se compune din:
 rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de 2,5% pe an – aceasta
marjă include dobânda, comisionul de factoring, precum și orice alt
comision perceput de finanțator. Nu sunt incluse taxele aferente
operațiunilor conexe activității de factoring, respectiv: taxe notariale,
costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor și alte costuri
conexe;
 comisionul de risc datorat Ministerului Finanțelor de către beneficiarul
programului, al cărui nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului
finanțelor. Comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM, pentru
întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent diferențiat în
funcție de durata garanției, fiind aplicat la valoarea garanției. Obligația
de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de
grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției.
 Plata ajutorului de stat aferent granturilor care acoperă costurile de
garantare și de finanțare se efectuează până la 30 aprilie 2022, în limita
bugetului alocat schemei;
 Perioada de derulare a programului este determinată de alocarea de către
Ministerul Finanțelor a plafonului de garanții de stat. Pentru anul 2021,
plafonul total al garanțiilor de stat care pot fi acordate în cadrul
programului este de 1.000.000.000 Lei.

9

II. GD no. 423/2021 (published in the Official Gazette no. 379 on 12th
April 2021) which approved the Methodological Norms for the
application of GEO no. 146/2020 on the approval of the SME Factor
Program – Product to guarantee commercial credit and the associated
State Aid Scheme:
 SME Factor supports the financing of SMEs by providing state guarantee
facilities for short-term loans for the purpose of financing commercial
credit;
 The maximum value of the guarantee threshold is Lei 5,000,000 for a
beneficiary of the program, and the total amount of a factoring facility must
not exceed:
 the double of the amount representing salary expenses, including social
security contributions due by the employer related to income from
salaries and assimilated to salaries, recorded in 2019. In case of
companies incorporated after 1st January 2019, the maximum loan
amount may not exceed the estimated amount for the first two years of
activity; or
 25% of the beneficiary's net turnover for 2019, respectively the gross
income or the annual income norm for individuals deriving income from
independent activities, as the case may be, according to the unique tax
return regarding the personal income tax and social security
contributions due by individuals submitted to the competent fiscal
bodies for 2019; or
 a value resulting from its liquidity needs – this may include both working
capital costs and investment costs, provided that the beneficiary
submits supporting documents, in which case the loan amount may not
exceed the liquidity needs for the next 18 months from the time of
granting the loan.
 The maximum value of a guarantee for a factoring facility granted to the
beneficiary for an assigned debtor is of maximum Lei 750,000;
 For factoring financing, the Ministry of Finance pays the grants which cover
the financing costs related to the factoring facilities – 50% of the interest
related to the amounts granted by the credit institution to the beneficiary,
as well as 100% of the guarantee costs.
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 The state aid covers 50% of the value of the interest for a period of 8
months from the date of granting the financing. The guarantee costs,
respectively the administration commission and the risk commission due
for the entire period of the factoring financing guaranteed within the
program are covered by the grant for the entire period of the guarantee
related to factoring facilities granted until 30th June 2021, within the state
aid scheme;
 The total cost of funding under the program consists of:
 3-month ROBOR interest rate plus a fixed margin of 2.5% per annum –
this margin includes interest, factoring commission and any other fees
charged by the lender. Taxes for the operations related to the factoring
activity are not included, respectively: notary fees, costs related to
valuation and registration of guarantees and other related costs;
 the risk commission due to the Ministery of Finance by the beneficiary
of the program, whose level is established annually by order of the
Minister of Finance. The risk commission is calculated by FNGCIMM for
the entire validity period of the guarantee, as a differentiated
percentage depending on the duration of the guarantee, being applied
to the value of the guarantee. The obligation to pay the risk commission
is covered by the aid in the form of a grant received by the beneficiary
for the entire duration of the guarantee.
 The payment of the state aid related to the grants covering guarantee and
financing costs is made until 30th April 2022, within the budget allocated
to the scheme;
 The duration of the program is determined by the allocation by the
Minstery of Finance of the state guarantee threshold. For the year 2021,
the total threshold of state guarantees that can be granted within the
program is Lei 1,000,000,000.
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Protecție socială și legislația muncii
Social security and labour law
I. Legea nr. 58/2021 (publicată în Monitorul Oficial nr. 345 din 5 Aprilie
2021) pentru aprobarea OUG nr. 211/2020 privind prelungirea unor
măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii
coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea OUG nr.
132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor
în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii
ocupării forței de muncă, cunoscută sub denumirea „Programul
Kurzarbeit”:
 Posibilitatea angajatorului de a reduce timpul de muncă al salariaților a fost
majorată până la cota de cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau
lunară, prevazută în contractul individual de muncă față de cota de cel mult
50% existentă în trecut;
 În situația în care la nivelul angajatorului există organizații sindicale
îndreptățite să negocieze contractul colectiv la nivel de unitate sau
reprezentanți ai salariaților, măsura de reducere a timpului de muncă se ia
cu acordul organizației sindicale saul al reprezentanților salariaților;
 Pe durata reducerii timpului de muncă, salariații afectați de această măsură
beneficiază de o indemnizație de 75% din salariul de bază brut lunar
aferent orelor de reducere a programului de lucru. Această indemnizație
este platită de angajator, urmând a fi decontată din bugetul asigurărilor
pentru somaj dacă angajatorul îndeplinește, cumulativ, următoarele
condiții:
 măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității;
 reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din
luna anterioară aplicării măsurii de reducere a timpului de lucru sau, cel
mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puțin 10% față
de luna similară sau față de media lunară a cifrei de afaceri din anul
anterior declarării stării de urgență/alertă/asediu, respectiv 2019;
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 Pe durata reducerii timpului de muncă, angajatorii au și o serie de
interdicții, cum ar fi:
 interzicerea angajării/subcontractării de personal pentru prestarea de
activități similare/identice cu cele prestate de salariații al căror tip de
muncă a fost redus;
 imposibilitatea de a beneficia de muncă suplimentară din partea
angajaților al căror program a fost redus;
 imposibilitatea de a reduce programul de lucru al angajatului vizat la 4
zile pe săptamână conform prevederilor art. 52, alin. 3 din Codul Muncii;
 interdicția de a iniția concedieri colective.
I. Law no. 58/2021 (published in the Official Gazette no. 345 on 5th April
2021) for the approval of GEO no. 211/2020 on the extension of some
social protection measures adopted in the context of the spread of the
SARS-CoV-2 coronavirus, as well as for the amendment of GEO no.
132/2020 regarding the support measures for employees and employers
in the context of the epidemiological situation caused by the spread of
the SARS-CoV-2 coronavirus, as well as for stimulating employment
growth, known as the "Kurzarbeit Program":
 The employer's ability to reduce the working time of its employees is
increased to a maximum quota of 80% of the daily, weekly or monthly
duration stated in the individual employment contract compared to a
maximum quota of 50% existent in the past;
 In the situation where there are trade union organizations entitled to
negotiate the collective labor agreement or employee representatives, the
measure to reduce the working time is taken with the consent of the trade
union organization or the employee representatives;
 Over the duration of the reduction of the working time, the employees
affected by this measure benefit from an allowance of 75% of the gross
monthly basic salary proportional to the hours of reduction of the working
hours. This allowance is paid by the employer and will be reimbursed from
the unemployment insurance budget if the employer meets, cumulatively,
the following conditions:
 the measure affects at least 10% of the number of employees of the
unit;
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 the reduction of the activity is justified by a decrease of the turnover
from the month prior to implementing the measure to reduce the
working time or, at most, from the month before the month preceding
it, by at least 10% compared to the similar month or compared to the
monthly average turnover in the year prior to the declaration of the state
of emergency/alert/siege, respectively 2019.
 During the reduction of the working time, employers also have a series of
prohibitions, such as:
 the prohibition of employment/subcontracting of staff for the
performance of activities similar/identical to those provided by
employees whose working time has been reduced;
 the prohibition to benefit from additional working hours from the
employees whose working time has been reduced;
 the prohibition to reduce the working time of the targeted employee to
4 days per week according to the provisions of art. 52, para 3 of the
Labor Code;
 the prohibition to initiate collective dismissals.
II. Legea nr. 59/2021 (publicată în Monitorul Oficial nr. 352 din 6 Aprilie
2021) privind aprobarea OUG nr. 182/2020 pentru completarea OUG nr.
147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea
supravegherii copiilor precum și a art. 6 din OUG nr. 132/2020 privind
măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de
muncă:
 Se introduce o completare asupra condiției conform căreia celălalt părinte
nu beneficiază, la rândul său, de zile libere plătite. Astfel, părintele care
solicită zile libere se poate afla în una dintre următoarele situațiile:
necăsătorit, văduv, divorțat, soțul/soția este declarat/declarată dispărut/ă
prin hotărâre judecătorească, soțul/soția este arestat/ă preventiv pe o
perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de
libertate și nu participă la întreținerea copiilor, nu a împlinit vârsta de 18
ani și se află în una dintre situațiile menționate anterior sau a fost numită
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tutore sau i s-au încredințat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulți
copii. În oricare dintre aceste situații, nu este necesară depunerea
declarației pe propria răspundere a celuilalt părinte;
 Se modifică prevederea potrivit căreia angajații sistemului național de
apărare, ordine publică și securitate națională, angajații din penitenciare și
personalul din unitățile sanitare publice nu beneficiază de zilele libere.
Astfel, aceștia pot beneficia, la cerere, de zile libere plătite însă numai cu
aprobarea angajatorului;
 Pe lângă cerere, declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte, copia
certificatului de naștere și copia certificatului de încadrare în grad de
handicap (dacă este cazul), părintele va depune la angajator și o copie a
deciziei conducerii instituției de învățământ privind limitarea sau
suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă a
copiilor în instituția de învățământ.
II. Law no. 59/2021 (published in the Official Gazette no. 352 on 6th April
2021) which approved no. 182/2020 for completing GEO no. 147/2020
regarding the granting of paid days off for parents to supervise their
children, as well as for completing art. 6 of GEO no. 132/2020 on support
measures for employees and employers in the context of the
epidemiological situation caused by the spread of SARS-CoV-2
coronavirus, as well as for the stimulation of the work force:
 Additional provisions were introduced on the condition that the other
parent does not benefit from paid days off. Thus, the parent requesting
days off may be in one of the following situations: unmarried, widowed,
divorced, the spouse is declared missing by court decision, the spouse is
remanded in custody for a period longer than 30 days or executes a prison
sentence and does not participate in the raising the children, has not
reached the age of 18 and is in one of the situations previously mentioned
or has been appointed guardian or has been entrusted or given in
placement one or more children. In any of these situations, it is not required
to submit the own responsibility declaration of the other parent;
 Amendments were introduced to the provision according to which the
employees of the national system of defense, public order and national
security, the employees of the penitentiaries and the personnel of the
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public health units do not benefit from the days off. Therefore, such
emplyees can benefit, upon request, from paid days off but only with the
approval of the employer;
 In addition to the application, the own responsibility declaration of the
other parent, the birth certificate copy and the disability certificate copy (if
applicable), the parent will need to submit to the employer a copy of the
decision of the educational institution regarding the limitation or
suspension of teaching activities that involve the actual presence of
children.
III. OUG nr. 26/2021 (publicată în Monitorul Oficial nr. 363 din 8 aprilie
2021) pentru modificarea și completarea OUG nr. 111/2010 privind
concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
 Se majorează stimulentul de inserție pe care îl va primi părintele ce se află
în concediu pentru creșterea copilului, în cazul în care revine în activitate
înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului. Astfel,
părintele va putea alege între două niveluri ale stimulentului de inserţie, în
funcţie de data la care vrea să revină la muncă, după cum urmează:
 1.500 lei, dacă persoanele îndreptățite obțin venituri înainte de
împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul
copilului cu dizabilități;
 650 lei dacă persoanele îndreptățite obțin venituri după împlinirea de
către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu
dizabilități.
 În ambele situații, stimulentul se acordă până la împlinirea de către copil a
vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități;
 Actul normativ va produce efecte începând cu 07 iunie 2021 având în
vedere faptul că Guvernul trebuie să adopte norme de aplicare în termen
de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.
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III. GEO no. 26/2021 (published in the Official Gazette no. 363 on 8th
April 2021) which amended and completed GEO no. 111/2010 on
maternal leave and monthly child-raising allowance:
 The insertion incentive that the parent in child-raising leave will receive if
he returns to work before the end of the leave, is increased. Thus, the
parent will be able to choose between two levels of the insertion incentive,
depending on the date on which he decides to return to work, as follows:
 Lei 1,500 if the entitled persons starts obtaining income before the child
reaches the age of 6 months, respectively 1 year in the case of the child
with disabilities;
 Lei 650 if the entitled persons starts obtaining income after the child
reaches the age of 6 months, respectively 1 year in the case of the child
with disabilities.
 In both situations, the incentive is granted until the child reaches the age
of 2 years, respectively 3 years in the case of the child with disabilities;
 The normative act will take effect starting with 7th June 2021, considering
the fact that the Government must adopt application norms within 60 days
from the publication in the Official Gazette.
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Legislație generală
General legislation
I. Legea nr. 182/2020 (publicată în Monitorul Oficial nr. 758 din 19 august
2020, intrată în vigoare la 1 aprilie 2021) pentru stabilirea conținutului
de acizi grași trans în produsele alimentare destinate consumului uman:
 Conform prevederilor acestei legi, operatorii economici din sectorul
alimentar au obligația de a introduce pe piață produse alimentare cu un
conținut de AGT de maximum 2 g/100 g de grasime din conținut;
 Ca și excepție, prezenta lege nu se aplică produselor alimentare care conțin,
în mod natural, acizi grași trans în grăsimi animale;
 Operatorii economici care nu se conformează prevederilor de mai sus riscă
amenzi contravenționale de la 10.000 lei la 30.000 lei.
I. Law no. 182/2020 (published in the Official Gazette no. 758 on 19th
August 2020, entered into force on 1st April 2021) for establishing the
content of trans fatty acids in food products intended for human
consumption entered into force:
 According to the provisions of this law, all economic operators in the food
sector have the obligation to only sell food products with an AGT content
of maximum 2 g / 100 g of fat;
 Food products with animal fats which naturally contain trans fatty acids are
excepted from the provisions of this Law;
 Economic operators that do not comply with the provisions stated above
risk fines ranging from Lei 10,000 to Lei 30,000.
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