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SOLICITARE PUNCT DE VEDERE CU PRIVIRE LA APLICAREA UNOR 
DISPOZIȚII LEGALE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19 

 

Stimată doamnă ministru,  

Subscrisele, Filip SCA și Asociația HR Management Club, față de prevederile: 

 

(A) Art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, potrivit cărora pe durata suspendării 

contractului individual de muncă în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, se acordă o 

indemnizație plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază 

corespunzător locului de muncă ocupat; 

(B) Prevederile art. 52 alin. (3)  din Codul muncii, potrivit cărora în cazul reducerii temporare a 

activității, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care 

depășesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru 

de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea 

situației care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului 

reprezentativ de la nivelul unității sau a reprezentanților salariaților, după caz. 

(C) Art. 166 alin. (1) din Codul muncii, potrivit cărora salariul se plătește în bani cel puțin o dată pe 

lună, la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil 

sau în regulamentul intern, după caz; 

(D) Prevederile art. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul 

situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, potrivit cărora 

pe perioada stării de urgență, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de 
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muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul 

muncii, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază 

corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar 

nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut la fundamentarea bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2020; 

(E) Prevederile art. XIII alin. (3) din OUG nr. 30/2020, potrivit cărora plata indemnizației de mai sus 

se efectuează salariatului în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor 

din bugetul asigurărilor pentru șomaj. 

(F) Prevederile art. XI alin. (11) din OUG nr. 30/2020, potrivit cărora, în situația în care bugetul 

angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, indemnizația de mai sus poate fi 

suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferența de până la minimum 75% din salariul 

de bază corespunzător locului de muncă ocupat, conform art. 53 alin. (1) din Codul muncii. 

 

Având în vedere rolul și misiunea pe care Ministerul Muncii și Protecției Sociale le exercită în 

ceea ce privește derularea relațiilor de muncă, dar și atribuțiile generale de informare și 

conștientizare a publicului în domeniile sale de activitate, 

 

Vă rugăm să ne transmiteți un punct de vedere cu privire la următoarele întrebări 

care necesită clarificări față de modul în care se pot interpreta în practică, având în 

vedere contextul actual: 

 

1. Vă rugăm să ne confirmați că prevederile art. XIII alin. (3) din OUG nr. 30/2020, potrivit 

cărora plata indemnizației de mai sus se efectuează salariatului în termen de 3 zile lucrătoare 

de la primirea de către angajator a sumelor din bugetul asigurărilor pentru șomaj se 

interpreteaza in sensul in care permit angajatorului, ca o măsură de sprijin pentru 

salariați în contextul pandemiei de COVID-19, să efectueze plata indemnizațiilor 

de șomaj tehnic către salariați si mai devreme de momentul la care primesc 

sumele din bugetul asigurărilor de șomaj (de exemplu pe parcursul lunii aprilie 

inainte de sarbatorile pascale), insa nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la 

primirea sumelor de la stat. Cu alte cuvinte, întelegem ca acest termen este unul maximal, 

angajatorul avand posibilitatea sa vina in sprijinul angajatilor platind indemnizatia de somaj 

tehnic in avans, chiar inainte de a primi suma respectiva de la bugetul asigurărilor pentru 

șomaj. 

2. Avand in vedere art XI alin (11) din OUG nr. 30/2020, care vorbeste despre capacitatea 

bugetului angajatorului si foloseste cuvantul „poate”, vă rugăm să ne confirmati înțelegerea 

noastră, si anume ca  că angajatorii au obligația să plătească salariatilor indemnizatia prevazuta 

de art. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020 doar pana la limita sumei reprezentand 75% 

din câștigul salarial mediu brut prevăzut la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale 

de stat pe anul 2020 (i.e. 4072 lei), sumă suportată din bugetul asigurărilor de șomaj. In cazul 

salariilor mai mari, suplimentarea indemnizației de către angajator este doar o 

posibilitate (iar nu o obligație) si ea se aplica în cazul în care bugetul acestuia ar permite o 

astfel de suplimentare. 

3. Vă rugăm să ne confirmați că în lipsa reglementării acestei ipoteze de către OUG nr. 30/2020, 

salariații având două sau mai multe contracte individuale de muncă cu timp partial, dintre care 

pe durata stării de urgență se suspendă doar unele dintre ele, pot beneficia de indemnizație de 

șomaj tehnic pentru contractul/ contractele suspendate. 
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4. Vă rugăm să ne confirmați intelegerea noastra ca, in contextul actual, în care angajatorii au 

reprezentarea clară a reducerii activității pe durata stării de urgență și a lunilor următoare (de 

exemplu înceteaza un proiect de lunga durata), măsura reducerii programului de lucru de la 5 

la 4 zile pe săptămână (astfel cum este reglementată de art. 52 alin. (3) din Codul muncii) poate 

fi aplicată si implementată daca se preconizeaza ca aceasta reducere sau intrerupere 

temporara a activitatii va dura mai mult de 30 de zile lucratoare. O interpretare 

contrara (adica posibilitatea de a aplica masura doar dupa ce au trecut 30 zile lucratoare de 

reducere sau intrerupere temporara a activitatii) ar duce la inutilitatea acestei masuri, ea fiind 

intentionata sa permita reducerea costului salarial in linie cu faptul ca volumul a scazut, evitand 

astfel masuri mai drastice precum somajul tehnic sau concedierile. 

5. În cazul reducerii programului de lucru de la 5 la 4 zile pe săptămână, ziua în care nu se mai 

prestează activitate trebuie înregistrată în REVISAL drept cauză de suspendare a contractului 

de muncă sau nu operează o suspendare a contractului, ci o modificare unilaterală temporară 

a acestuia (similar contractelor cu timp parțial de muncă)? 

6. Față de prevederile Legii nr. 19 din 14 martie 2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor 

pentru supravegherea copiilor, este eligibil un părinte la zile libere în cazul în care celălalt 

părinte lucrează acasă în regim de telemuncă/muncă la domiciliu? Interpretarea noastra este 

ca da, acel parinte este eligibil avand in vedere ca nu exista o interdictie expresa in acest sens 

(normele de interdictie fiind de stricta aplicare si interpretare) si avand in vedere si scopul legii 

de a permite supravegherea copiilor atunci cand celalalt parinte este in activitate. 

 

Va rugam sa ne trimiteti raspunsul dvs. pe adresa ioan.dumitrascu@filipandcompany.com sau 

office@filipandcompany.com, respectiv dana.cavaleru@hr-club.ro sau office@hr-club.ro. De 

asemenea, daca sunt orice intrebari sau vreun aspect necesita clarificari, va stam la dispozitie la 

aceleasi adrese de email, precum si la telefon 0733551013.  

Am aprecia un raspuns cât mai rapid, având în vedere că măsurile menționate mai sus sunt 

aplicabile în această perioadă.  

În așteptarea opiniei dumneavoastră, 

Cu deosebită considerație, 

 

Filip SCA,  Asociația HR Management Club, 

Prin av. Ioan Dumitrașcu  Prin dna Dana Cavaleru 
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