Relația cu salariații (material elaborat de Viboal-Findex, partener fonduristructurale.ro, cu informații valabile la data de 23.03.2020)
Cele două mari amenințări cu care se confruntă în prezent orice business sunt:
• încetarea sau, după caz, reducerea activității
• lipsa de lichidități
Pentru a atenua pe cât posibil efectele negative menționate anterior, sunt prezentate mai jos
unele măsuri practice în contextul reglementărilor speciale ale acestei perioade în relația cu
salariații:
1. Telemunca și munca la domiciliu
Pentru cine e util? Util pentru companiile care nu au activitatea diminuată și din domenii unde
salariații pot lucra de acasa (IT, consultanță, etc).
2. Reducerea programului de muncă și/sau a salariilor
Pentru cine e util? Utile pentru companiile care au activitatea redusă în această perioadă și care
pot negocia acest aspect cu salariații.
3. Șomajul tehnic
Pentru cine e util? Util pentru companiile din domeniile obligate să suspende activitatea
conform Ordonanței Militare 1/2020 sau a altor acte normative, ori companiile care au avut
activitatea atât de redusă, încât au fost nevoite să își suspende activitatea (total sau în parte).
Cum se implementează? Șomajul tehnic înseamnă suspendarea contractului de muncă, din
inițiativa angajatorului, in baza art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii pentru motive economice,
tehnologice, structural sau similar. Procedura este:
• Emitere decizie prin care se suspendă contractul de muncă.
• Decizia se comunică salariatului
• Comunicarea suspendării contractului în REVISAL
4. Zile libere pentru părinți
Pentru cine e util? Utile pentru companiile ai căror salariați au copii până în 12 ani și locul de
muncă nu permite munca la domiciliu/telemunca.
Nu pot beneficia de aceste zile libere:
▪
▪
▪

salarații care sunt în concediu de odhină/fără plată;
salariații care sunt în șomaj tehnic;
salariații ai căror soți nu realizează venituri (din salarii, activități independente, drepturi
de proprietate intelectuală, activități agricole, silvicultură, piscicultură);

Detalii suplimentare aici.

