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Dumneavoastr[ nr. 12-6131 din 06.04.2020, Va

in contextul situaliei epidemiologice din lard qi apariliei riscului de imbolndvire
cu COVID-19, Ministerul Sdn6t6!ii, Muncii qi Protecliei Sociale vine cu urndtoarele
recomanddri, carc au drept scop clarificarea situaliilor juridice ce lin de raporturile de

munc6 dintre angajator qi salariat, precum qi asigurarea protecliei social-economice Ei

a securitdlii Ei s5n5t5!ii in muncd a salarialilor:
1. Examinarea de cdtre pirli a posibilit{ii prest[rii muncii la domiciliu (conform

art, 290 din Codul muncii);
2. Stabilirea, cu acordul scris al salariatului, a programelor individualizate de

munc6, cu un regim flexibil al timpului de muncd (conform art. 100 alin. (7) din Codul
muncii);

3. Stabilirea, cu acordul ambelor pd$i, a timpului de muncd pa(ial (conform art.
97 din Codul muncii), salarialii fiind remunerali proporfional timpului lucrat sau in
funclie de volumul lucrului efectuat;

4. lnregistrarca la unitate a staliondrii (conform art. 80t din Codul muncii),
salarialii fiind remunerali conform art. 801 alin. (2) din Codul muncii. Potrivit normei
juridice vizate, retribuirea timpului de stalionare produsd din cauze ce nu depind de
angajator sau salariat, cu exceptia perioadei qomajului tehnic (art.80), se efectueazdin
mdrime de cel pulin 213 din salariul debazdpe unitate de timp stabilit salariatului, dar
nu mai putin dec6t in mdrimea unui salariu minim pe unitate de timp, stabilit de
legislalia in vigoare, pentru fiecare ord de stalionare;

5. in cazul imposibilitdlii temporari a continudrii activitdlii de produclie de cdtre
unitate sau de cdtre o subdiviziune interioard a acesteia pentru motive economice



obiective, angajatorul poate anunla gomaj tehnic, cu achitarea unei indemnizatii ce nu
poate fi mai mic6 de 50 la sutd din salariul debaz6;

6. Acordarea salarialilor (tn baza unei cereri scrise) a concediului de odihnd
anual (conform arL ll2 din Codul muncii), inclusiv a concediilor de odihnd anuale
nefolosite (conform art. I 19 alin. (j) din Codul muncii), cu achitarea indemniza\iei de

concediu conform art. ll7 din Codul muncii;
7. Acordarea salarialilor (tn baza unei cereri scrise a salariatului Si cu

consimldmd,ntul angajatorului) a unui conoediu nepldtit (conform art, 120 din Codul
muncii).

De asemenea, pe perioada st[rii de urgen]d, declarutd prin Hot[rdrea Parlamentului
nr.55 din 17 martie 2020, unica autoritate cu dreptul de a emite dispozilii este Comisia
pentru Situalii Excepfionale, iar dispoziliile Comisiei sunt obligatorii qi executorii pentru
persoanel e ftzice qi juridice.

incepdnd cu data de 17 martie qi pdni in prezent Comisia pentru Situalii
Excepfionale a emis un qir de dispozilii, inclusiv Dispozilia nr.6 din 26 martie 2020,
nr.l4 din 6 aprilie 2020 $i nr.17 din 13 aprilie 2020, prin care zilele de 30 martie - 3

aprilie, 7 aprilie - 17 aprilie gi 21 aprilie -24 aprilie sunt declarate zile de odihn[ pentru
toate unit6[i1e din sectorul bugetar Ei institufiile/autoritdli\e publice la autogestiune, cu
unele excepfii.

Totodatd, Vi comunicdm c5, prin Dispozilia nr.24 din 29 aprilie 2020 Comisia a
stabilit c5, incepdnd cu data de 4 mai 2020, in perioada stirii de urgen!6, unitbtile
bugetare vor aplica regimul special de lucru: munca la domicilir.r/munca la distan!6;
acordarea concediului anual de odihn[ sau a concediului de odihn[ suplimentar.
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