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Disclaimer
Informațiile din această publicație sunt destinate a fi utilizate în
scopul informării generale și sunt prezentate fără garanții. Nu ne
asumăm nicio responsabilitate pentru decizii luate pe baza
informațiilor conținute în acest raport. Dorim să subliniem că
conținutul prezentului raport nu are rol de recomandare tehnică
sau juridică individuală și nu este menit să înlocuiască
consultanța particularizată, furnizată de persoanele competente.
Informațiile au fost compilate cu diligența necesară unui astfel de
demers. Cu toate acestea, nu ne asumăm nici o răspundere,
indiferent de motivul legal, pentru exactitatea, actualitatea și
completitudinea informațiilor furnizate.
Dacă aveți întrebări despre raport și conținutul acestuia, vă rugăm
să contactați autorii raportului:

Publicat pe www.redcase.eu pe 3 aprilie 2020
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Q1: Ce opțiuni are la dispoziție
angajatorul pe perioada crizei generate
de coronavirus?
Conform ultimelor modificări legislative, angajatorul are la
dispoziție mai multe opțiuni în cazul reducerii comenzilor,
respectiv, încasărilor sale:
-

diminuarea cu până la 20% a timpului de lucru al
angajaților cu reducerea corespunzătoare a salariului
pentru posturile afectate (cu acordul salariatului se poate
decide o reducere mai mare a timpului de lucru).

-

suspendarea temporară a unora sau tuturor contractelor
de muncă pe perioada crizei (așa-numitul „șomaj tehnic“),
cu plata unei indemnizații în cuantum de 75% din salariul
de bază aferent postului suspendat; până la 4072 lei
urmează să fie suportați din bugetul asigurărilor sociale,
restul (în măsura în care salariul angajatului depășește
salariul mediu brut pe economie) poate fi suportat de
angajator dacă dispune de astfel de resurse. În cazul
reducerii activității urmată de suspendarea activității,
indemnizația de 75% se raportează la salariul redus
corespunzător timpului de lucru.

-

suspendarea contractului de muncă pentru cauză de forță
majoră, fără compensarea angajatului pe perioada
suspendării

Q2: Care este diferența între
suspendarea contractului de muncă
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pentru forță majoră și
reducerea/întreruperea activității pentru
motive economice, tehnologice,
structurale sau similare?
Legiuitorul a abordat diferit cele două situații: deși neîncasarea
creanțelor curente poate genera reducerea/suspendarea
raporturilor de muncă, lipsa de lichidității nu justifică suspendarea
plăților către angajat decât în situații de forță majoră, respectiv
atunci când raportul de muncă trebuie suspendat pentru cauze
de forță majoră.
Juriștii recomandă prudență în aplicarea forței majore:
jurisprudența română este săracă în acest domeniu, singurele
referințe spre care ne-am putea orienta găsindu-se în
jurisprudența occidentală [de exemplu, neclaritatea conceptului a
fost adresată în contextul epidemiei SARS din 2003 în
jurisprudența Curții supreme austriece (respectiv Decizia OGH 4
Ob 103/05h).]
Se recomandă în general angajatorului să evite aplicarea unor
măsuri drastice de restructurare. În primă fază, șomajul tehnic,
urmat de indemnizarea corespunzătoare a angajatului, este o
soluție preferabilă, mai ales în contextul în care costurile necesare
sunt acoperite din bugetul de asigurări sociale (plata din bugetul
asigurărilor sociale se realizează în maxim 15 zile de la depunerea
documentelor necesare la AJOFM/AJPIS. Procedura a fost
simplificată și poate fi derulată direct pe portalul
http://aici.gov.ro.)
În toate cazurile, concedierea fără negocieri cu reprezentanții
angajaților este exclusă.
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Q3: Se adresează acest ajutor și
autonomilor?
Ordonanța de urgență nr. 30/2020 se aplică și altor profesioniști
reglementați de codul civil, inclusiv persoanelor autorizate sau
profesiilor liberale; ajutorul se adresează și membrilor organelor
de conducere ale societăților comerciale remunerați în baza unor
contracte de management.
Întreprinzătorii privați au dreptul la o indemnizație în cuantum de
75% din salariul mediu brut pe economie, în baza unei simple
declarații pe proprie răspundere prin care confirmă încetarea
activității.
În toate cazurile, indemnizația este impozitabilă și supusă
contribuțiilor sociale (cu excepția contribuției asiguratorii pentru
muncă în sensul art. 220 din Codul fiscal).

Q4: Poate fi poprită această
indemnizație?
Nici în cazul reducerii timpului de lucru, nici în cazul unei
suspendări complete a contractului de muncă, legea nu prevede
excepții de la executare silită derulată conform Codului de
procedură civilă împotriva angajatului: indemnizația poate fi
executată silită în aceleași condiții ca și alte venituri salariale sau
asimilate salariilor, cu respectarea normei de strictă necesitate
prevăzută de Codul de procedură civilă. Părerea generală actuală
este că nu se aplică în cazul acestei indemnizații excepția de la
executare prevăzută la art. 729 NCPC, întrucât termenul de
„șomaj” este impropriu asociat cu acest tip de indemnizație;
există însă și păreri contrare, derivate dintr-o interpretare
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extensivă a definiției șomerilor în contextul prevederilor
Convenției nr. 168 a Organizației internaționale a muncii.
Eventualele interpretări legislative au luat naștere datorită faptului
că pe perioada stării de urgență, pentru a ajuta angajatorii, statul
a devenit pro activ prin reglementarea unor măsuri de sprijin
direct pentru angajați, prin urmare unele voci au asimilat acest
ajutor indemnizației de șomaj, fundamentat și de confuzia
terminologică între așa-numitul „șomaj tehnic” și șomajul
ocupațional. (NB – Indemnizația pentru șomajul ocupațional poate
fi într-adevăr executată numai în anumite condiții stricte).
Argumentul este în opinia noastră fals, cele două indemnizații
sunt de altfel tratate diferit și din punct de vedere fiscal.
În concluzie, până la noi dispoziții ale legiuitorului, putem aprecia
că nu există interdicții/limitări de executare a indemnizației pentru
suspendarea activității, altele decât cele care se aplică și
celorlalte venituri din salarii sau asimilate salariilor. În niciun caz
nu există temei pentru aproximarea restricțiilor de executare a
indemnizației de șomaj ocupațional în cazul indemnizației pentru
șomaj tehnic.

Q5: Ce se întâmplă în cazul în care
angajatul are mai multe raporturi de
muncă active?
În cazul în care salariatul este angajat în mai multe companii,
acesta nu are dreptul la indemnizație pentru suspendarea
activității decât în situația suspendării concomitente a tuturor
contractelor sale de muncă pentru inactivitate, caz în care va
avea dreptul la o indemnizație calculată relativ la contractul său
de muncă cel mai favorabil.
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Q6: Este posibil cumulul pensiei cu
indemnizația pentru suspendarea
activității?
Legiuitorul nu a prevăzut excepții speciale în cazul pensionarilor,
prin urmare în cazul acestora este posibil cumulul pensiei cu
indemnizația pentru suspendarea activității, în măsura în care
pensionarul continuă să muncească în pensie în baza unui
contract de muncă.

Q7: De când poate solicita angajatorul
compensația din bugetul de asigurări
sociale?
Dispozițiile cu privire la indemnizarea angajaților suspendați se
aplică doar începând cu data de 16 martie (respectiv data la care
s-a instaurat starea de urgență pe teritoriul României) și vor
rămâne în vigoare doar până la încetarea stării de alarmă. Date
fiind acestea, în luna aprilie se vor achita indemnizații doar pentru
ultimele două săptămâni din martie.

Q8: Are angajatul (care a beneficiat de
indemnizație) dreptul la toate zilele de
concediu de odihnă după finalizarea
crizei?
Înclinăm să credem că nu.
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Dreptul la concediul de odihnă se acordă potrivit legislației
române pro-rata (proporțional) cu durata timpului efectiv de
muncă pe perioada unui an calendaristic. La stabilirea duratei
concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate
temporară de muncă și cele aferente concediului de maternitate,
concediului de risc maternal și concediului pentru îngrijirea
copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată. În
schimb, situația șomajului tehnic nu este expres reglementată.
Având în vedere faptul că excepțiile sunt de strictă interpretare,
încetarea activității companiei nu poate fi asimilată unei
incapacității de muncă, prin urmare angajatul nu ar avea dreptul
la concediu de odihnă pentru zilele lipsite ca urmare a reducerii
activității companiei.
Dezbaterea este însă deschisă: s-ar putea argumenta dreptul
angajatului la acordarea duratei maxime de concediu prin faptul
că indemnizația aferentă șomajului tehnică este impozabilă, iar
perioada de suspendare a activității este luată în considerare la
calculul stagiului de cotizare.

Q9: Ce se întâmplă în situații de
concurență între șomajul tehnic și
concediul maternal sau pentru îngrijirea
copilului?
Toate cererile ce vizează suspendarea raportului de muncă
formulate de către angajat anterior încetării activității trebuie
tratate cu prioritate de angajator.
În plus, opinia noastră este că, chiar și pe perioada suspendării
activității, concediul medical și cel maternal reprezintă cauze de
suspendare a măsurilor de încetare a activității, întrucât această
suspendare operează de drept, spre deosebire de șomajul de
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tehnic, care operează pe baza deciziei angajatorului. Este
argumentabil însă și punctul de vedere contrar.

Q10: Ce se întâmplă în situația în care un
angajat intră în carantină pe perioada
raportului de muncă?
Angajatorul nu este obligat să înceteze activitatea pe perioada
crizei generate de virusul corona SARS-CoV-2. Cu toate acestea
producția/serviciul poate continua doar în situația în care este
posibilă luarea tuturor măsurilor de securitate în muncă adecvate
situației actuale.
În situația în care un angajat intră în carantină pe perioada crizei,
acesta are dreptul la o indemnizație reprezentând 75% din
cuantumul venitului salarial mediu pe ultimele șase luni de zile,
indemnizație care se acordă pe toată perioada de carantină (art.
10 OUG 158/2015). Ulterior, în situația în care angajatul prezintă
simptomele COVID-19 și este testat pozitiv, i se vor achita
acestuia 100% din drepturile medii pe ultimele șase luni cu titlu
de concediu medical (art. 17 alin. 2, OUG 158/2015).
În situația în care angajatul se îmbolnăvește pe perioada încetării
temporare a activității, acesta are dreptul la recuperarea
capacității de muncă prin concediul medical. Aceasta se explică
prin aceea că indemnizația acordată pentru încetarea temporară a
activității este impozitată ca și celelalte venituri salariale sau
asimilate salariilor, prin urmare angajatului îi sunt recunoscute
cam toate drepturile ce privesc recuperarea capacității sale de
muncă.
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Q11: Are dreptul angajatul să muncească
pe perioada șomajului tehnic?
Angajatului nu i se interzice de plano prestarea de activități în
perioada de suspendare temporară – angajatorul nu are în schimb
nicio pârghie pentru a-l forța pe acesta să presteze activități
lucrative, deși angajatul se află în continuare la dispoziția sa.
Totuși, continuarea activităților laborale în timpul perioadei de
încetare a activității este de evitat, având în vedere între altele și
incertitudinea măsurilor în caz de accident de muncă. În plus,
fiind implicate fonduri bugetare, sunt posibile controale ulterioare
crizei.

Q12: Cu ce vă poate ajuta avocatul dvs.?
Avocații și alți consultanți vă pot sfătui cu privire la contextul
actual, nu pot însă prevedea finalul acestei crize mai precis decât
o fac alți experți.
Vă sfătuim ca orice măsuri luate în organizația dvs. să fie aplicate
cu precauție. Având în vedere că astfel de măsuri implică
restrângerea drepturilor angajaților și compensații din fonduri
publice, recomandăm prudență maximă în caz de reducere a
activității sau la implementarea telemuncii ori a șomajului tehnic.
Avocatul dvs. vă poate consilia cu privire la stabilirea unei
prezențe online pentru compania dvs., obținerea de licențe de
transport pentru serviciile de livrare, precum și cu privire la
amânarea prestațiilor sau datoriilor companiei dvs.
Bineînțeles, experții noștri Redcase™ vă stau ca întotdeauna la
dispoziție pentru orice întrebări legate de acest subiect.
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