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 Cuprins: 

 

 MĂSURI RECOMANDATE DE MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE (MMPS) 

 ALTE ACȚIUNI POSIBILE ALE ANGAJATORILOR ÎN CONDIȚIILE ÎN CARE ACTIVITATEA ACESTORA 

ESTE AFECTATĂ DE MĂSURILE OFICIALE SAU DE CONSECINȚELE ECONOMICE SPECIFICE ACTIVI-

TĂȚII LOR 
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 Stimați Clienți, 

 
 Pe fondul situației curente legată de epidemia COVID-19, suntem conștienți că multe afaceri se 

confruntă cu perturbări ale activității. Obiectivul nostru este să continuăm să reprezentăm un sprijin 

pentru Dvs. și în această situație, astfel că vă încurajăm să ne contactați fără ezitare dacă aveți nevoie 

de consultanță și suport profesional, întrucât funcționăm și suntem disponibili pentru clienții noștri.  

 Am introdus și testat toate sistemele și procedurile, ca și infrastructura tehnică și IT, pentru ca 

echipa noastră să poată lucra de la distanță în beneficiul companiei Dvs. și să fie în continuare ușor de 

accesat telefonic sau prin email, la numerele de telefon mobil și adresele de email cunoscute.  

 Vă invităm să ne contactați dacă aveți întrebări, solicitări sau cerințe curente și vă asigurăm că 

suntem prezenți, disponibili și pregătiți să vă asistăm în orice moment.  

 

 Vă prezentam mai jos un scurt material informativ în legătură cu măsurile ce pot fi luate de anga-

jatori în legătură cu relațiile de muncă existente cu angajații proprii în contextul în care activitățile eco-

nomice sunt sau pot fi afectate de situația economică actuală. 

 Vă precizăm că aceste informații au fost extrase în baza prevederilor legale aplicabile la această 

dată. Nu am luat în calcul pentru acest material diferitele comunicate de presă ale autorităților, deoare-

ce acestea nu au caracter de act normativ (deocamdată). 

 

 Vă rugăm să parcurgeți  materialul atașat și, în măsura în care aveți întrebări la care Ecovis Ro-

mania în calitate de prestator de servicii în legătură cu entitatea dumneavoastră ar putea răspunde, vă 

rugăm să ni le adresați în scris. 

 Vom reveni cu completări sau modificări în măsura în care vor apărea informații oficiale cu privire 

la diversele facilități economice aplicabile sau cu documentație / proceduri specifice de urmat. 

 

  A.MĂSURI RECOMANDATE DE MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE (MMPS) 

 

 În contextul apariției riscului de îmbolnăvire cu COVID-19, Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

(MMPS) solicită angajatorilor, dar și salariaților să dea dovadă de flexibilitate și de deschidere în ceea ce 

privește stabilirea unor programe de lucru individualizate și în vederea menținerii unor relații de muncă 

normale și corecte. 

 MMPS apreciază că, în măsura în care nu există un indiciu clar privind infectarea la locul de mun-

că, activitatea trebuie să se desfășoare în condiții normale, cu asigurarea tuturor condițiilor de igienă și 

de protecție a salariaților. 

 MMPS analizează și posibilitatea de a acorda zile libere sau concedii, în situația în care lucrurile 

vor evolua în sens negativ.  
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 În cazul instituirii, în condițiile legii, a stării de carantină sau în caz de forță majoră, contractul in-

dividual de muncă se va suspenda de drept, în conformitate cu prevederile art. 50 lit.c) și f) din Co-

dul Muncii.  

 În acest context, MMPS recomandă 3 măsuri de flexibilizare a raporturilor de muncă în contextul 

în care se consideră că prezența lucrătorilor la locul de muncă ar putea constitui un risc. 

   

  1.Stabilirea unor programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului 

în cauză, în conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, cu respectarea duratei maxime legale a timpului de muncă. În 

acest sens, programul de începere a lucrului ar trebui stabilit în trei intervale orare -  o parte dintre 

angajați la 8.00, alta la 9.00 şi alta la 10.00, iar plecarea de la serviciu să fie decalată, implicit. Astfel, 

plecarea la ore diferite spre locul de muncă ar duce la reducerea aglomerării din transportul public. 

  

  2.Modificarea temporară a locului de muncă la domiciliul salariatului, în conformitate cu pre-

vederile art. 108-110 din Codul Muncii, unilateral, în conformitate cu prevederile art. 48 din același 

act normativ, sau prin acordul părților, cu precizarea în mod expres în DECIZIA angajatorului sau, 

după caz, în actul adițional de modificare a locului de muncă a condițiilor de desfășurare a activității 

salariaților. 

 În această situație, angajatorul are obligația de a asigura instruirea lucrătorilor în domeniul securi-

tății și sănătății în muncă. 

  

 Atașăm prezentei informări un draft al unei astfel de DECIZII a angajatorului.   

  

 Acest document este o recomandare și nu trebuie considerat ca fiind asumat de Ecovis Romania 

ca o formă oficială anunțată/aprobată de autorități pentru a fi aplicabil în cazul acestei decizii, aceas-

ta rămânând exclusiv la latitudinea fiecărui angajator în parte. 

  

 3.Desfășurarea activității în regim de telemuncă, în urma încheierii unui act adițional la contrac-

tul individual de muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității 

de telemuncă, atunci când îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o 

deține salariatul presupune folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor.  

 

 Pentru aplicarea acestei masuri este necesară întocmirea actelor adiționale la contractele indivi-

duale de muncă (nu se aplică decizia unilaterală a angajatorului). 
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 B.ALTE POSIBILE ACȚIUNI ALE ANGAJATORILOR ÎN CONDIȚIILE ÎN CARE ACTIVITATEA 

ACESTORA ESTE AFECTATĂ DE MĂSURILE OFICIALE SAU DE CONSECINȚELE ECONOMICE SPECI-

FICE ACTIVITĂȚII LOR 

 

1) Acordarea concediilor medicale pentru perioada de CARANTINĂ 

 

 CARANTINA 

  Carantina reprezintă izolarea preventivă a unei colectivități care a fost în contact cu un bolnav 

contagios sau cu persoane ori materiale care provin dintr-o regiune unde există o epidemie. Potrivit 

art. 50 din Codul Muncii, carantina reprezintă o perioada de suspendare de drept a contractului indivi-

dual de muncă. În acest interval nu poate interveni concedierea salariatului (art. 60 din Codul Muncii). 

 

 Concediul medical pentru carantină: în ce condiții se emite?  

Ca prim pas este necesar obținerea AVIZULUI eliberat de organele de specialitate ale DSP ( Direcții-

lor de Sănătate Publică), urmând ca certificatul de concediu medical pentru carantină să fie eliberat de 

medicul curant (de familie, de specialitate) pe baza acestui aviz. În caz de carantină, certificatele de 

concediu medical se pot elibera la o dată ulterioară, dar numai pentru luna în curs sau luna anterioară. 

Codul de indemnizație în caz de carantină trebuie să fie „07”, iar codul de diagnostic trebuie să fie 

„994” – persoane susceptibile de a fi contaminate cu boli transmisibile.  

  

 Plata concediului medical pentru carantina către angajați: 

 Indemnizația brută pentru carantină reprezintă 75% din media veniturilor brute realizate în ulti-

mele 6 luni, iar indemnizația netă se plătește de angajator către angajat în aceleași condiții de plată a 

altor tipuri de concedii medicale.  

   

 Decontarea (recuperarea) de către angajatori a plăților efectuate salariaților cu titlu de concedii 

medicale: 

 Sumele achitate de angajatori pentru plata indemnizației aferentă concediilor medicale se decon-

tează din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate în baza documentației speci-

fice (cerere și documente justificative). 

 

În cazul unui lucrător confirmat cu COVID – 19, angajatorul are obligația să informeze Direcția de Să-

nătate Publică pe raza căreia își desfășoară activitatea, în vederea demarării procedurilor pentru efectu-

area anchetei epidemiologice. De asemenea, angajatorul are obligația să informeze lucrătorii cu privire 

la procedura de acordare a concediului medical în caz de carantină și izolare la domiciliu. 
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2) Suspendarea contractului de muncă (cunoscută în practică drept ȘOMAJ TEHNIC) 

 

 În momentul în care o societate se confruntă cu dificultăți economice sau tehnologice, angajatorul 

poate fi nevoit să reducă din activitate sau să își întrerupă activitatea pentru o anumită perioadă de 

timp.  

     Angajatorul poate decide suspendarea temporară a contractului individual de muncă al salariaților.  

 Potrivit art. 52 (1) punctul c), contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa an-

gajatorului în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, 

pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare. 

  

 Exista următoarele posibilități:  

 

Reducerea temporara a activității, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau simila-

re, pe perioade care depășesc 30 de zile lucrătoare.  

 

 În acest caz, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile 

lucrătoare pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situației care a 

cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a reprezentanților salariaților.  

În absența desemnării formale a reprezentanților salariaților, angajatorul poate realiza o informare scrisă 

adresată tuturor salariaților, solicitându-le acestora să își exprime punctul de vedere. 

Angajatorul nu este obligat să obțină acordul formal al salariaților pentru aplicarea acestei măsuri tem-

porare. 

 

Întreruperea temporară a activității salariaților 

 

 Conform art. 53 din Codul Muncii, pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității, 

salariații implicați în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfășoară activitate, beneficiază 

de o indemnizație brută plătită de angajatori din fondul de salarii, de minim 75% din salariul brut, cu 

excepția situațiilor în care nu sunt în situația de reducere temporară a activității (punctul 1 de mai sus). 

Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare prevăzute mai sus, salariații se vor afla la dispoziția 

angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității. 

 

Atenție! Perioada de suspendare a contractului individual de muncă trebuie să se termine în momentul 

în care problema care a determinat-o a fost rezolvată.  

Atenție! Suspendarea contractului individual de muncă se va opera și transmite în Revisal. 
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 Pentru aceste proceduri de suspendare a contratului de munca  ( A si B) nu am identificat proce-

duri reglementate și formularistică general aplicabilă și, în consecință, nu putem propune drafturi ale 

unor astfel de documente. 

 Cu toate acestea, având în vedere că sunt măsuri cu un puternic impact economic și legal pe ter-

men mediu și lung, vă recomandăm ca decizia angajatorului de aplicare a măsurilor să aibă la bază o 

justificare temeinică a condițiilor specifice și să fie clar comunicată către angajați. După caz, având în 

vedere structura organizatorică a societăților, poate fi necesară o decizie a Administratorului sau o Ho-

tărâre a Adunării Generale a Asociaților/Acționarilor în care aceștia să decidă care sunt măsurile aplica-

bile pe termen scurt, mediu sau lung și prin care să se împuternicească Administratorul / Consiliul de 

Administrație să pună în practică această decizie.   

 

3) Concediu de odihnă  

 

 Concediul de odihnă se acordă la cererea scrisă a angajatului, cerere aprobata de către angajator.  

 Pentru această perioadă angajatul primește o indemnizație de concediu de odihnă care nu poate 

fi mai mică de salariul de încadrare.  

 

4) Concediu fără plată  

 

 Concediul fără plată se acordă la cererea scrisă a angajatului, cerere aprobata de către angajator.  

 Pe această perioadă contractul de muncă este suspendat, iar salariatul nu este remunerat.  

 

 Atenție! Suspendarea contractului individual de muncă se va opera și transmite în Revisal. 

 

5) Reducerea normei de lucru și implicit a salariului de încadrare 

 

 Reducerea activității salariaților poate conduce la reducerea normei individuale de lucru (numărul 

de ore lucrătoare / zi) ceea ce poate conduce la diminuarea corespunzătoare a salariului de încadrare. 

Această modificare se efectuează prin act adițional la contractul individual de muncă, de comun acord 

cu angajatul. 

Atenție! Aceasta modificare se va opera și transmite în Revisal. 
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ECOVIS Romania: One Stop Shop 

 
 

 

Contact us at:  

29A Tudor Vladimirescu Avenue, 5th District, Bucharest, Romania 

Phone (landline): +4021.410 20 60; Fax: +4021 .404.31.60 

Cell phone: +40724.343.500 

E-mail address: office@ecovis.ro; Web: www.ecovis.ro, www.ecovis.com  
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Contabilitate 

 Contabilitate financiară;  

  Întocmire și depunere 

declarații fiscale pentru 

persoane juridice și fizice 

române și străine; 

  Armonizarea contabili-

tății financiare naționale cu 

normele contabile ale soci-

etății-mamă; 

 Întocmirea și certificarea 

situațiilor financiare anuale; 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audit 

  Audit financiar în con-

formitate cu ISA; 

 Retratarea situațiilor 

financiare întocmite în con-

formitate cu reglementările 

naționale, pentru Standar-

dele Internaționale de Ra-

portare Financiară (IAS / 

IFRS) sau Standardele 

specifice Client (GAAP); 

  Audit financiar impus de 

politica grupului;  

  Audit intern; 

 Misiuni de audit de 

tipul: proceduri convenite 

(ISA 4.400), revizuiri (ISA 

2.400), due diligence; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salarizare și resurse 

umane 

  Servicii de salarizare; 

 Managementul, auditul 

și înregistrarea dosarelor 

de personal conform cerin-

țelor legale și reglementări-

lor firmei;  

 Întocmirea fișelor de 

post și a Regulamentului 

de Ordine Interioară speci-

fice activității Clientului; 

 Interfața cu aplicații 

bancare și efectuarea ope-

rațiunilor de plăți salariale; 

 Evaluare și selectare 

personal pentru servicii de 

contabilitate / departamen-

tul de contabilitate; 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Consultanță 

  Consultanță fiscală 

  Asistență în pregătirea 

dosarului prețurilor de tran-

sfer; 

  Consultanță în fuziuni și 

achiziții, restructurarea 

companiei; 

  Asistență în implemen-

tarea soluțiilor IT cu privire 

la: contabilitatea financiară  

și de gestiune, evidența 

angajaților, salarizare, ra-

poarte manageriale etc.; 

  Înregistrare fiscală di-

verse entități și înregistrare 

ca plătitor TVA; 

  Notificări cu privire la 

modificări semnificative ale 

legislației.  
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http://www.ecovis.ro/
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