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Tradus din limba germană, termenul “kurzarbeit”
înglobează conceptul de “Short-time working”, care
reprezintă un sistem prin care angajații sunt obligați,
în situații excepționale, să accepte reducerea timpului
de muncă și a plății.

 În condițiile epidemiologice actuale, în care criză
sanitară se prelungește, iar situația economică a lumii
nu se îndreaptă către normalitate, orice reglementare
care stimulează angajatorii și care menține sub control
rată șomajului, este mai mult decât necesară. 

Astfel, a fost adoptată, conform modelului nemțesc,
Ordonanța de Urgență 132/2020, privind aplicarea
legii Kurzarbeit în România, care presupune
subvenționarea parțială de către stat a timpului redus
de muncă. 

Mai exact, angajatorul are opțiunea de a diminua
programul de lucru al angajatului, acesta din urmă
fiind plătit în conformitate cu timpul efectiv lucrat,
diferența fiind parțial suportată de către stat.
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1.Reglementare UE 
Pe modelul urmat în perioada crizei economice din 2009, Modelul
“Kurzarbeit” a fost implementat inițial în Germania, unde statul
german acoperea 80% din remunerația netă a angajaților, dar și în
Austria (Corona-Kurzarbeit), unde angajații primesc 90% din salariul
net, angajatorii suportând plata efctiva a orelor de lucru, iar statul
dieferenta. 

2.Reglementare în România 
În România, potrivit Ordonanței de Urgență 132/2020, ”pe perioada
stării de urgență/alertă/asediu, precum și pe o perioadă de până la 3
luni de la dată încetării ultimei perioade în care a fost instituită
starea de urgență/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii
timpului de muncă a salariaților cu cel mult 80% din durata zilnică,
săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de
muncă” 

Mai exact, angajatorii pot diminua, în anumite condiții, timpul de
lucru, dar și remunerația angajaților cu cel mult 80% pentru o
perioada de minimum cinci zile lucrătoare. În acest caz, statul
acoperă 75% din diferența dintre salariul brut inițial și salariul
aferent zilelor efectiv lucrate, procedura de decontare urmând a fi
stabilită prin hotărâre de guvern.
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Nu, pentru a beneficia de acest sprijin,
angajatorii trebuie să îndeplinească următoarele
condiții:

 ·măsura să afecteze cel puțîn 10% din numărul
de salariați ai unității; 

·să își fi diminuat cifra de afaceri în luna
anterioară celei în care se aplică măsura (sau,
cel mult, în luna precedentă acesteia) cu cel
puțîn 10% față de luna similară a anului trecut.

 



Da, în perioada aplicării Ordonanței sunt prevăzute anumite
restricții: 

· interdicția angajaților de a lucra pentru angajator în afară
programului redus de lucru stabilit;
 
· interdicția concedierilor colective;

· amânarea plății bonusurilor. 

·interdicția angajării de personal pentru prestarea unor
activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații
al căror timp de muncă a fost redus, cât și subcontractarea
activităților desfășurate de salariații al căror timp de muncă a
fost redus.
Interdicția se raportează la nivel de filială, sucursală sau alte
sedii secundare definite de Legea societăților nr. 31/1990.
 

În acest ultim caz este prevăzută o excepție:
 “ este permisă angajarea pentru înlocuirea salariaților al căror

program a fost redus în condițiile prevăzute la alin. (1) dacă
încetarea contractului individual de muncă are loc în condițiile

art. 56, 61 și 81 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.”

 

EXISTĂ
EXCEPȚII?

Sunt impuse

 restricții?



Nu, angajatorul poate pune în aplicare Ordonanța de
Urgență 132/2020 fără acordul angajatorului.

Dar acolo unde există organizații sindicale îndreptățite să
negocieze un contract colectiv la nivel de unitate sau
reprezentanți ai salariaților, măsura de reducere a timpului
de muncă prevăzută se ia de angajator cu acordul
organizației sindicale îndreptățite să negocieze contractul
colectiv ori cu reprezentanții salariaților. 

Angajatorul are obligația de a comunica
salariatului cu cel puțin 5 zile înainte de

aplicarea efectivă a măsurii, iar prin excepție
“comunicarea către salariat se face cu cel puțin
24 de ore anterior aplicării efective a măsurii,

în cazul în care intervine o modificare a
programului de lucru determinată de o creștere

a activității angajatorului care necesită
suplimentarea personalului sau în cazul în care
se impune înlocuirea unui salariat care se află

în imposibilitatea de a presta activitate
conform programului său de lucru.”

Este acordul

angajatului necesar? 

 



D O C U M E N T E  

N E C E S A R E

 

Angajatorul trebuie să depună o cerere însoțită de următoarele
documente: 

a) copie a deciziei privind reducerea timpului de muncă, semnată
de angajat că a luat la cunoștință; 

b) balanță lunară de verificare, pentru perioada prevăzută la art.
1 alin. (11) lit. b); 

c) un acord încheiat cu reprezentanții sindicatului din cadrul
unității sau, în cazul în care nu există un sindicat, cu
reprezentanții salariaților, referitor la procentul din numărul de
salariați pentru care s-a dispus reducerea timpului de muncă;

d) lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația
prevăzută la art. 1 alin. (4);

 e) copie a documentelor de plata a salariilor, cu evidențierea
plății indemnizației.

 (2) Cererea de decontare și documentele prevăzute la alin. (1) se
depun de către angajator, în format electronic sau în format
letric, până la dată de 25 a fiecărei luni pentru plata
indemnizației din luna anterioară, la agenția pentru ocuparea
forței de muncă județeană, precum și a municipiului București, în
rază căreia își are sediul social. În situația în care cererea este
depusă de către angajator la o dată ulterioară celei prevăzute la
alin. (2), suma aferentă lunii pentru care se face solicitarea se
decontează în luna următoare. 


