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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

L E G E 

pentru modificarea unor acte normative 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică 

 

Art. I. – Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2003, nr.159–162, art.648), cu modificările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 

1. Se completează cu articolul 972 cu următorul cuprins: 
„Articolul 972. Stabilirea timpului de muncă parțial de către angajator 
(1) În cazul reducerii temporare a activității cauzată de declararea stării de urgență, 

de asediu și de război, declararea stării de urgență în sănătate publică, angajatorul poate 

stabili în mod unilateral timpul de muncă parțial, cu repartizarea timpului de muncă în 
cadrul săptămânii, pentru cel puțin 25% din numărul salariaților din cadrul unității. 

(2) Timpul de muncă parțial poate fi stabilit de către angajator pentru o perioadă 
de până la 5 luni. 

(3) Angajatorul este obligat să solicite opinia consultativă a salariaților privind 
stabilirea timpului de muncă parțial cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de depunerea 
cererii de acordare a ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial. 

(4) Durata timpului de muncă, prevăzută în contractul individual de muncă al 
salariatului, poate fi redusă, în condițiile prezentului articol, cu până la 50%, munca 

salariatului fiind retribuită proporțional timpului lucrat. 
(5) Salariații cărora, în conformitate cu prevederile prezentului articol, li s-a stabilit 

timp de muncă parțial, beneficiază de un ajutor în condițiile Legii nr. 105/2018 cu privire 
la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj.  

(6) Pe perioada stabilirii timpului de muncă parțial în condițiile prezentului articol, 
este interzisă angajarea salariaților pentru prestarea unei munci similare cu cea prestată 
de către salariații al căror timp de muncă a fost redus. 

(7) Angajatorul stabilește în mod unilateral timpul de muncă parțial ulterior 
adoptării deciziei de acordare a ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial în 
condițiile Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și 
asigurarea de șomaj. 

(8) Prevederile prezentului articol nu se aplică următoarelor categorii de angajatori: 
(a) angajatori din sectorul public; 

(b) angajatori care au activitatea suspendată, se află în proces de insolvabilitate sau 
lichidare; 

(c) angajatori care au restanțe la bugetul public național la data depunerii cererii. 

(9) Prevederile prezentul articol nu se aplică salariaților care:  
(a) prestează muncă prin cumul în cadrul aceleiași unități sau la o altă unitate; 

(b) nu au realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de 
stat de cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei 
înregistrării cererii. 
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Art. II. – Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi 
asigurarea de șomaj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.295–308, 

art.448), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
1. La articolul 10 alineatul (7) lit. a), după cuvintele „acordarea ajutorului de 

șomaj„ se introduc cuvintele „și ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial,”. 
2. Articolul 22 alineatul (2) se completează cu litera d) cu următorul cuprins: 

„d) ajutorul pentru salariații cu timp de muncă parțial”. 
3. La articolul 23 alineatul (1), cuvintele „atît” și „cît” se exclud, iar după textul 

„statutul de persoană ocupată,” se introduce textul „salariaților cu timp de muncă parțial, 
stabilit în condițiile art. 972 din Codul muncii,”.   

4. Capitolul V se completează cu Secţiunea 5 cu următorul cuprins: 
 

„Secţiunea a 5-a  

Ajutor pentru salariații cu timp de muncă parțial 
 

Articolul 501. Stabilirea ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial 
(1) Dreptul la ajutor pentru salariații cu timp de muncă parțial se stabilește de către 

subdiviziunile teritoriale. 

(2) Ajutorul pentru salariații cu timp de muncă parțial se acordă în baza cererii 
angajatorului depuse la subdiviziunea teritorială în a cărei circumscripție își are sediul. 

(3) La cerere se anexează lista salariaților cărora li se stabilește timpul de muncă 
parțial, perioada de timp pentru care se stabilește timpul de muncă parțial, durata redusă 
a timpului de muncă pentru fiecare salariat și o declarație pe propria răspundere privind 

întrunirea condițiilor prevăzute de lege pentru stabilirea timpului de muncă parțial. 
Formularul cererii se aprobă de Guvern. 

(4) Decizia privind acordarea ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial 
se adoptă în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. 

(5) Ajutorul pentru salariații cu timp de muncă parțial se acordă în prima zi a 
fiecărei luni, pentru luna anterioară, pe întreaga durată indicată în cerere. Angajatorul este 
obligat în momentul plății salariului să avanseze cuantumul ajutorului pentru salariații cu 
timp de muncă parțial și nu îl poate utiliza în alte scopuri. 

(6) Angajatorul poate, ulterior adoptării deciziei privind acordarea ajutorului pentru 

salariații cu timp de muncă parțial, să modifice lista salariaților cărora li se stabilește 
timpul de muncă parțial, durata perioadei de timp pentru care se stabilește timpul de 
muncă parțial sau durata redusă a timpului de muncă pentru fiecare salariat, cu condiția 
depunerii unei noi cereri. 

(7) Procedura de examinare a cererii  de stabilire a ajutorului pentru salariații cu 
timp de muncă parțial și procedura de încetare a plății ajutorului pentru salariații cu timp 
de muncă parțial se stabilește de Guvern. 

Articolul 502. Cuantumul ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial 
(1) Salariatul cu timp de muncă parțial beneficiază de un ajutor echivalent cu 40% 

din diferența dintre salariul de bază prevăzut în contractul individual de muncă și salariul 
de bază aferent timpului efectiv lucrat ca urmare a stabilirii timpului de muncă parțial, 
însă care nu poate depăși cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 

precedent. 

(2) Stabilirea cuantumului și plata lunară a ajutorului pentru salariații cu timp de 
muncă parțial se realizează de către Casa Națională de Asigurări Sociale, în baza 
informației transmise de către Agenția Națională, la contul bancar al angajatorului. 

Articolul 503. Încetarea plății ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial 
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(1) Încetarea plății ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial are loc în 
următoarele situații: 

a) la cererea angajatorului; 

b) în cazul expirării perioadei stabilite pentru acordarea ajutorului pentru salariații 
cu timp de muncă parțial; 

c) în cazul în care angajatorul își suspendă activitatea, devine insolvabil sau 

inițiază procedura de lichidare.”. 
5. La articolul 51 alineatul (2), textul „şi prestaţiilor sociale pentru şomeri” se 

substituie cu textul „ , prestațiilor sociale pentru șomeri și ajutorului pentru salariații cu 
timp de muncă parțial”.  

6.  Articolul 52 alineantul (1) se completează la final cu textul „Prin excepție, 
plățile stabilite la art. 502 din prezenta lege, acordate fără temei legal, se recuperează de 
la angajator”.  

 

 

 

Președintele Parlamentului                                             Zinaida GRECEANÎI 
 

  

  



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
 

         Proiectul a fost elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite  

          Prezentul proiect de lege a fost elaborat în vederea reglementării unei instituții juridice noi care 
ar permite gestionarea într-un mod mai flexibil de către angajatori a resurselor umane în perioada 
reducerii activităților economice care se datorează unor situații excepționale. 
         Problema de bază a cărei soluționare se propune prin promovarea unor reglementări noi în 
domeniul relațiilor de muncă se referă la imposibilitatea gestionării de către angajator în mod flexibil 
și rapid a resurselor umane în perioada reducerii activităților economice care se datorează unor 
situații excepționale în afara controlului angajatorului, prin ajustarea în mod unilateral, pe o perioadă 
determinată, a duratei timpului de muncă pentru salariați și oferirea doar acelui volum de lucru care 
ar corespunde volumului de producție sau de servicii care pot fi oferite pe piață. 
         Problema a fost identificată în perioada în care pe teritoriul Republicii Moldova a fost declarată 
stare de urgență din cauza pandemiei de Covid-19 și au fost impuse unele măsuri care au dus la 
sistarea totală sau parțială a activității agenților economici. 

         Actualmente, cadrul normativ național nu oferă părților la raporturile de muncă un instrument 
care ar permite flexibilizarea într-un mod reciproc avantajos a raporturilor de muncă în cazul 
reducerii temporare a activității economice datorită unor situații excepționale, care ar fi în măsură să 
satisfacă concomitent și în egală măsură interesele economice ale angajatorilor și ale salariaților. 
         Menționăm că, în toate cazurile, agenții economici sunt obligați să ofere salariaților munca 

prevăzută de contractul individual de muncă și să plătească integral salariul cu respectarea 
prevederilor Codului muncii. 

         În același timp, în condițiile reducerii activității economice la nivel de unitate datorită unor 
motive obiective existente pe perioada unor situații excepționale legate de declararea stării de urgență 
sau altor măsuri oficiale impuse de către autorități pentru care angajatorul nu este responsabil, ultimul 
nu poate genera veniturile care le-ar fi putut genera în condițiile anterioare existenței situații 
excepționale. 
         Conform unui sondaj desfășurat de către Asociația Patronală „Camera de Comerț Americană 
din Moldova” în perioada 30 martie – 6 aprilie 2020, pe baza informațiilor furnizate de către 315 
companii participante, 88% dintre respondenți la momentul desfășurării sondajului s-au declarat 

impactați total sau semnificativ de diminuarea cererii la produse și servicii. 
         În calitate de măsuri preconizate în vederea abordării impactului economic al pandemiei se 

numără și reducerea costurilor aferente personalului (70%). La acel moment, diminuarea costurilor 
de personal pentru 2 luni a fost planificată să fie efectuată prin: (i) înregistrarea staționării – 20%; 

(ii) înregistrarea șomajului tehnic – 41%; (iii) diminuarea orelor de muncă – 46%; (iv) plecarea 

salariatului în concediu pe cont propriu – 49%. 

         În aceste condiții, se poate concluziona că agenții economici fac uz de acele instituții juridice 
care sunt reglementate în Codul muncii și care pot contribui parțial la diminuarea costurilor de 
personal și ajustarea proceselor în cadrul unității, care se rezumă la următoarele: (i) înregistrarea 
staționării; (ii) înregistrarea șomajului tehnic; (iii) stabilirea timpului de muncă parțial; (iv) acordarea 
concediilor neplătite. 
         Pe lîngă respectivele instituții juridice, Codul muncii mai permite:  

(i) suspendarea contractului individual de muncă în circumstanțe ce nu depind voința părților 
în caz de forță majoră, confirmată în modul stabilit, ce nu impune încetarea raporturilor 
de muncă;  

(ii) suspendarea contractului individual de muncă în circumstanțe ce nu depind voința părților 
în caz de carantină; 

(iii) suspendarea contractului individual de muncă prin acordul părților în caz de șomaj tehnic;  



 

(iv) încetarea contractului individual de muncă în circumstanțe ce nu depind de voința părților 
în caz de forță majoră, confirmată în modul stabilit, care exclude posibilitatea continuării 
raporturilor de muncă; 

(v) Încetarea contractului individual de muncă prin acordul scris al părților; 
(vi) Demisia salariatului; 

(vii) Desfacerea din inițiativa angajatorului a contractului individual de muncă pentru motivul 
reducerii numărului sau a statelor de personal din unitate, etc. 

         Totodată, instituțiile juridice indicate mai sus, în condițiile unor situații excepționale, nu ar fi 
în măsură să satisfacă pe deplin și în toate cazurile interesele divergente ale angajatorilor și 
salariaților. 
         Făcînd abstracție de la totalitatea normelor Codului muncii sus-menționate, un instrument 
identificat pentru soluționarea problemei indicate se referă la reglementarea unei instituții juridice 
noi care ar permite gestionarea într-un mod mai flexibil de către angajatori a resurselor umane, și 
care se rezumă la următoarele: 

1. Oferirea dreptului angajatorilor de a stabili în mod unilateral timpul de muncă parțial pentru 
salariații din cadrul unității, pentru o perioadă limitată, angajatorii beneficiind de munca 
salariaților doar în măsura în care aceasta este necesară. Ulterior depășirii condițiilor 
economice care au stat la baza acestei decizii, angajatorii reiau activitatea cu normă întreagă;  

2. Salariații își păstrează locul de muncă și prestează munca pe fracțiune de normă, beneficiind 
de un salariu și ajutor din partea statului, cuantumul salariului pentru munca pe fracțiunea de 
normă fiind mai mare decât salariul pe care urmau să îl primească pentru timpul efectiv lucrat 
în cazul muncii pe fracțiune de normă stabilit prin acordul părților. 

3. Statul contribuie cu mijloace financiare sub formă de ajutor pentru salariații cu timp de muncă 
parțial, putînd preveni în acest fel șomajul respectivelor persoane și alte cheltuieli legate de 
finanțarea măsurilor pentru promovarea ocupării forței de muncă. 

         Din Analiza Impactului de Reglementare a proiectului se poate observa că o astfel de instituție 
juridică este reglementată în mai multe state prin acte normative pe un termen nedeterminat sau prin 
acte normative cu caracter temporar. 

         Totuși, remarcăm faptul că, prin intermediul Legii nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor 

măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, în vederea 
susținerii activității de întreprinzător și atenuarea efectelor negative generate de situația 
epidemiologică (COVID-19) asupra economiei, pe perioada 16 mai – 30 iunie 2020, a fost instituit 

mecanismul de subvenționare a întreprinderilor și organizațiilor necomerciale care au instituit șomaj 
tehnic și/sau staționare conform prevederilor Codului muncii, înțelegîndu-se că stabilirea șomajului 
tehnic și/sau staționării au fost măsuri utilizate pe parcursul perioadei de referință. 
         În ceea ce privește evoluția problemei, aceasta depinde de mai mulți factori a căror probabilitate 
poate fi cu greu estimată, și ar putea depinde de următoarele: (i) situația particulară de la fiecare 
întreprindere; (ii) evoluția situației epidemiologice; (iii) revizuirea măsurilor restrictive. 
         În orice caz, existența în legislația națională a unui instrument în plus care ar veni în susținerea 
întreprinderilor economic active, care nu și-au sistat activitatea, dar care întâmpină anumite dificultăți 
financiare de ordin temporar, ar putea constitui o măsură necesară și eficientă în vederea prevenirii 
șomajului și o mai bună gestionare a resurselor umane. 
         În condițiile actuale, cadrul normativ național nu oferă părților la raporturile de muncă un 
instrument care ar permite flexibilizarea într-un mod reciproc avantajos a raporturilor de muncă și 
care ar fi în măsură să satisfacă atât interesele economice ale angajatorilor, cât și cele ale salariaților. 
         Pentru angajatori, starea actuală produce efecte negative datorită necesității apelării la unele 
instituții juridice deja reglementate în Codul muncii și care pot contribui doar parțial la diminuarea 
costurilor de personal și ajustarea proceselor în cadrul unității, care se rezumă dar nu se limitează la 
următoarele: (i) înregistrarea staționării; (ii) înregistrarea șomajului tehnic; (iii) stabilirea timpului 

de muncă parțial; (iv) acordarea concediilor neplătite. 
         Pentru salariați, starea actuală ar putea produce pe termen scurt efecte pozitive, datorită 
beneficierii de salariul în cuantum deplin (cu excepția cazurilor în care angajatorul nu a recurs la 

suspendarea/încetarea contractului individual de muncă). Totuși, pe termen lung, în cazul lipsei unui 
mecanism care ar permite compensarea unor cheltuieli ale angajatorilor în legătură cu gestionarea 



 

personalului, există riscul probabil (de la caz la caz) a acutizării problemei și reducerii numărului de 
personal în unitate. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

         Proiectul prevede operarea unui set de modificări legislative, după cum urmează:  
I. Codul muncii se propune a fi completat cu un articol nou, articolul 972 cu următorul conținut: 

Articolul 972. Stabilirea timpului de muncă parțial de către angajator 
(1) În cazul reducerii temporare a activității cauzată de declararea stării de urgență, de asediu și 

de război, declararea stării de urgență în sănătate publică, angajatorul poate stabili în mod unilateral 
timpul de muncă parțial, cu repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii, pentru cel puțin 
25% din numărul salariaților din cadrul unității. 

(2) Timpul de muncă parțial poate fi stabilit de către angajator pentru o perioadă de până la 5 
luni. 

(3) Angajatorul este obligat să solicite opinia consultativă a salariaților privind stabilirea 
timpului de muncă parțial cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de depunerea cererii de acordare a 
ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial. 

(4) Durata timpului de muncă, prevăzută în contractul individual de muncă al salariatului, poate 
fi redusă, în condițiile prezentului articol, cu până la 50%, munca salariatului fiind retribuită 
proporțional timpului lucrat. 

(5) Salariații cărora, în conformitate cu prevederile prezentului articol, li s-a stabilit timp de 

muncă parțial, beneficiază de un ajutor în condițiile Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea 

ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj. 
(6) Pe perioada stabilirii timpului de muncă parțial în condițiile prezentului articol, este interzisă 

angajarea salariaților pentru prestarea unei munci similare cu cea prestată de către salariații al căror 
timp de muncă a fost redus. 

(7) Angajatorul stabilește în mod unilateral timpul de muncă parțial ulterior adoptării deciziei 
de acordare a ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial în condițiile Legii nr. 105/2018 cu 
privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj. 

(8) Prevederile prezentului articol nu se aplică următoarelor categorii de angajatori: 
a) angajatori din sectorul public; 

b) angajatori care au activitatea suspendată, se află în proces de insolvabilitate sau lichidare; 

c) angajatori care au restanțe la bugetul public național la data depunerii cererii. 
(9) Prevederile prezentul articol nu se aplică salariaților care:  

a) prestează muncă prin cumul în cadrul aceleiași unități sau la o altă unitate; 

b) nu au realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de stat de cel 
puțin 12 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cererii. 
 

II. Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj 
se completează cu o secțiune nouă – Secțiunea a 5-a „Ajutor pentru salariații cu timp de muncă 
parțial”, care reglementează modalitatea de stabilire, cuantumul și încetarea plății ajutorului pentru 

salariații cu timp de muncă parțial. 
        Secțiunea a 5-a Ajutor pentru salariații cu timp de muncă parțial 

Articolul 501. Stabilirea ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial 
(1) Dreptul la ajutor pentru salariații cu timp de muncă parțial se stabilește de către 

subdiviziunile teritoriale. 

(2) Ajutorul pentru salariații cu timp de muncă parțial se acordă în baza cererii angajatorului 
depuse la subdiviziunea teritorială în a cărei circumscripție își are sediul. 

(3) La cerere se anexează lista salariaților cărora li se stabilește timpul de muncă parțial, perioada 
de timp pentru care se stabilește timpul de muncă parțial, durata redusă a timpului de muncă pentru 
fiecare salariat și o declarație pe propria răspundere privind întrunirea condițiilor prevăzute de lege 

pentru stabilirea timpului de muncă parțial. Formularul cererii se aprobă de Guvern. 
(4) Decizia privind acordarea ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial se adoptă în 

termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. 
(5) Ajutorul pentru salariații cu timp de muncă parțial se acordă în prima zi a fiecărei luni, pentru 

luna anterioară, pe întreaga durată indicată în cerere. Angajatorul este obligat în momentul plății 



 

salariului să avanseze cuantumul ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial și nu îl poate 
utiliza în alte scopuri. 

(6) Angajatorul poate, ulterior adoptării deciziei privind acordarea ajutorului pentru salariații cu 
timp de muncă parțial, să modifice lista salariaților cărora li se stabilește timpul de muncă parțial, 
durata perioadei de timp pentru care se stabilește timpul de muncă parțial sau durata redusă a timpului 
de muncă pentru fiecare salariat, cu condiția depunerii unei noi cereri. 

(7) Procedura de examinare a cererii  de stabilire a ajutorului pentru salariații cu timp de muncă 
parțial și procedura de încetare a plății ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial se 

stabilește de Guvern. 
Articolul 502. Cuantumul ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial 
(1) Salariatul cu timp de muncă parțial beneficiază de un ajutor echivalent cu 40% din diferența 

dintre salariul de bază prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază aferent timpului 
efectiv lucrat ca urmare a stabilirii timpului de muncă parțial, însă care nu poate depăși cuantumul 
salariului mediu lunar pe economie pentru anul precedent. 

(2) Stabilirea cuantumului și plata lunară a ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial 
se realizează de către Casa Națională de Asigurări Sociale, în baza informației transmise de către 
Agenția Națională, la contul bancar al angajatorului. 

Articolul 503. Încetarea plății ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial 
(1) Încetarea plății ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial are loc în următoarele 

situații: 
d) la cererea angajatorului; 

e) în cazul expirării perioadei stabilite pentru acordarea ajutorului pentru salariații cu timp 
de muncă parțial; 

f) în cazul în care angajatorul își suspendă activitatea, devine insolvabil sau inițiază 
procedura de lichidare.” 

 

         Stabilirea timpului de muncă parțial 
         Timpul de muncă parțial va putea fi stabilit în cazul respectării a trei condiții stabilite în ipoteza 
normei: (i) reducerea temporară a activității; (ii) datorită situațiilor excepționale legate de declararea 
stării de urgență, de asediu și de război, declararea stării de urgență în sănătate publică; (iii) timpul 
de muncă parțial va putea fi stabilit pentru cel puțin 25% din numărul salariaților din cadrul unității 
(respectivul număr de salariați ar putea fi apreciat ca un indicator care ar indica asupra seriozității și 
necesității beneficierii de ajutor, cu condiția respectării condiției (i)). 
 

         Perioada de timp în cadrul căreia poate fi stabilit timpul de muncă parțial 
         Timpul de muncă parțial poate fi stabilit de către angajator pentru o perioadă de până la 5 luni. 
Respectivul termen a fost stabilit ținând cont de unele termene deja reglementate în Legea nr. 
105/2018, care stabilește condițiile necesare de întrunit pentru beneficierea de ajutorul de șomaj și 
perioada minimă pentru care se acordă, în dependență de stagiul de cotizare a persoanei. Ajutorul 
pentru persoanele cu timp de muncă parțial poate fi asimilat cu ajutorul de șomaj, fără însă a îl 
substitui. 

         Lungimea termenului necesită o reglementare atentă, pentru că, pe de o parte, a nu pune în 
sarcina statului cheltuieli bugetare disproporționate, și, pe de altă parte, de a oferi un termen mai lung 
întreprinderilor pentru a putea beneficia de respectiva măsură, fără a institui termene prea scurte. 
Practica internațională arată că acest termen este unul echilibrat. Mai mult decît atît, statele au 
tendința să extindă aceste termene la apariția crizelor economice. 
 

         Limitele maxime și minime de reducere a timpului de muncă 
         Durata timpului de muncă, prevăzută în contractul individual de muncă al salariatului, va putea 
fi redusă cu până la 50%. Respectiva limitare va putea contribui la menținerea unui nivel relativ înalt 
al salariului, având în vedere că munca salariatului va fi retribuită proporțional timpului lucrat. 

         Această soluție prezintă unele dezavantaje pentru angajatori, avînd în vedere imposibilitatea de 
a ajusta la maximum durata timpului de muncă și nivelul salariilor care urmează să le achite -  fapt 

care ar presupune necesitatea existenței lichidităților la nivel de unitate. 



 

         Per total, reglementările menționate ar permite angajatorilor să depășească problemele 
determinate de reducerea activităților economice care se datorează unor situații excepționale și să-și 
ajusteze cheltuielile legate de gestionarea personalului. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

         Prin intermediul noilor reglementări, se propune acordarea unui ajutor salariaților cărora li s-a 

stabilit timpul de muncă parțial. Ajutorul pentru salariații cu timp de muncă parțial urmează a fi 
acordat din bugetul stabilit pentru acordarea ajutorului de șomaj. Respectivul fapt presupune o 
presiune suplimentară asupra bugetului public de asigurări socială. 
         Totuși, în condițiile în care salariaților care au beneficiat de ajutor le va fi păstrat locul de 
muncă, s-ar produce o redistribuire a mijloacelor financiare de care salariații ar urma să beneficieze 
ulterior obținerii statutului de șomer (în cazul înregistrării în calitate de șomer). 
         În baza analizei informației disponibile, conchidem că din bugetul public național au fost 
direcționate, în mediu, 33,7 mil. lei, valorile direcționate fiind utilizate, în volum de 77%. Pentru 
anul 2020, la rectificarea bugetului, linia respectivă de buget a fost suplinită cu o valoare de peste 5 
ori mai mare, decât era inițial prevăzut, atingând o valoare de circa 200 mil. lei. 

         Pornind de la prezumția că angajatorul, pentru optimizarea cheltuielilor, are opțiunea de 
eliberare a persoanei diin serviciu sau de reducere a timpului de muncă a acesteia, din punct de vedere 
bugetar, este mai rentabil să se opteze pentru opțiunea reducerii timpului de muncă comparativ cu 
șomajul clasic, pornind de la următoarele considerațiuni: 

a. indemnizațiile primite de la bugetul de stat de către angajați sunt scutite de impozitul pe 
venit (art.20 lit.a) din Codul fiscal), contribuții sociale și prime medicale (nu fac parte din categoria 
”alte recompense”); 

b. salariul achitat de angajator se impozitează.  
         Astfel, o persoană ce este șomeră, va beneficia de indemnizație din partea statului, acesta din 
urmă suportînd doar cheltuieli în acest sens. Mecanismul prezentat prin prezentul concept presupune 
plata obligatorie a cel puțin 50% din salariu, ceea ce ar însemna că statul va încasa înapoi, din salariul 
achitat de angajator, sub formă de impozite și taxe, circa 45%, ceea ce constituie circa 19% din 

valoarea totală a impozitelor și taxelor salariale achitate și circa 23% din valoarea indemnizației 
acordate [estimările de rigoare sunt prezentate în Analiza Impactului de Reglementare a 
proiectului]. 

         Astfel, pornind de la numărul de șomeri și valoarea de executare a cheltuielilor ce țin de șomaj, 
se consideră că rectificarea realizată la Legea bugetului de stat ar putea fi suficientă pentru a acoperi 
atît plățile de șomaj pentru șomerii înregistrați, cît și pentru a acoperi compensațiile acordate 
salariaților, cărora li s-a redus ziua de muncă, conform conceptului propus, dat fiind faptul că va avea 
loc o diminuare a numărului de șomeri clasici din contul opțiunii descrise. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

 Odată cu intrarea în vigoare a prezentului proiect de lege va fi necesară aprobarea unei hotărîri de 
Guvern privind punerea în aplicare a legii.  

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

          În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 
decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a Ministerului Economiei și Infrastructurii 
(www.mei.gov.md), la compartimentul „Transparență”, subcompartimentul „Transparență 
decizională”, rubrica „Anunțuri privind consultările publice”. 
         Analiza Impactului de Reglementare a proiectului a fost examinată și avizată pozitiv în cadrul 
ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător din 

25 august 2020.  

 

                  

        Secretar general                  /semnat electronic/               Lilia PALII 

http://www.mei.gov.md/
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Compartimentele analizei impactului 

1. Definirea problemei 

a) Determinați clar şi concis problema şi/sau problemele care urmează să fie soluționate  

 

Problema de bază a cărei soluționare se propune prin promovarea unor reglementări noi în domeniul 
relațiilor de muncă se referă la imposibilitatea gestionării de către angajator în mod flexibil și rapid 
a resurselor umane în perioada reducerii activităților economice care se datorează unor situații 
excepționale în afara controlului angajatorului, prin ajustarea în mod unilateral, pe o perioadă 
determinată, a duratei timpului de muncă pentru salariați și oferirea doar acelui volum de lucru care 
ar corespunde volumului de producție sau de servicii care pot fi oferite pe piață.  
 

b) Descrieți problema, persoanele/entităţile afectate și cele care contribuie la apariția problemei, 
cu justificarea necesității schimbării situaţiei curente şi viitoare, în baza dovezilor şi datelor 
colectate și examinate 

 

 

Problema menționată la punctul 1 al prezentei Analize a Impactului de Reglementare a fost 
identificată în perioada în care pe teritoriul Republicii Moldova a fost declarată starea de urgență și 
au impuse unele măsuri care au dus la sistarea totală sau parțială a activității agenților economici. 
 

Cadrul normativ național nu oferă părților la raporturile de muncă un instrument care ar permite 
flexibilizarea într-un mod reciproc avantajos a raporturilor de muncă în cazul reducerii temporare a 

activității economice datorită unor situații excepționale, care ar fi în măsură să satisfacă concomitent 
și în egală măsură interesele economice ale angajatorilor și ale salariaților. 
 

Menționăm că, în toate cazurile, agenții economici sunt obligați să ofere salariaților munca prevăzută 
de contractul individual de muncă și să plătească integral salariul cu respectarea prevederilor Codului 
muncii. 

 

În același timp, în condițiile reducerii activității economice la nivel de unitate datorită unor motive 
obiective existente pe perioada unor situații excepționale legate de declararea stării de urgență sau 
altor măsuri oficiale impuse de către autorități pentru care angajatorul nu este responsabil, ultimul 
nu poate genera veniturile care le-ar fi putut genera în condițiile anterioare existenței situații 
excepționale. 
 

Conform unui sondaj desfășurat de către Asociația Patronală „Camera de Comerț Americană din 
Moldova” în perioada 30 martie – 6 aprilie 20201, pe baza informațiilor furnizate de către 315 

                                                           
1 http://www.amcham.md/st_files/2020/04/16/6AmCham%20COVID%20Business%20Impact.pdf 
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companii participante, 88% dintre respondenți la momentul desfășurării sondajului s-au declarat 

impactați total sau semnificativ de diminuarea cererii la produse și servicii. 
 

În ceea ce privește estimarea veniturilor anului 2020 în raport cu anul 2019, peste 63% dintre 

respondenți au estimat diminuarea veniturilor pentru anul 2020 cu mai mult decât 35% în raport cu 
anul 2020. 

 

În calitate de măsuri preconizate în vederea abordării impactului economic al pandemiei se numără 
și reducerea costurilor aferente personalului (70%). 

 

Poate fi observat că, la acel moment, diminuarea costurilor de personal pentru următoarele 2 luni a 
fost planificată să fie efectuată prin: (i) înregistrarea staționării – 20%; (ii) înregistrarea șomajului 
tehnic – 41%; (iii) diminuarea orelor de muncă – 46%; (iv) plecarea salariatului în concediu pe cont 
propriu – 49%. 

 

Deși sondajul nu are la bază unele date obiective care ar confirma sau infirma întreprinderea 
acțiunilor menționate mai sus, se poate de observat totuși unele tendințe existente în ceea ce privește 
gestionarea situațiilor de criză de către agenții economici.  
 

În aceste condiții, se poate concluziona că agenții economici fac uz de acele instituții juridice care 

sunt reglementate în Codul muncii și care pot contribui parțial la diminuarea costurilor de personal 
și ajustarea proceselor în cadrul unității, care se rezumă la următoarele: (i) înregistrarea staționării; 
(ii) înregistrarea șomajului tehnic; (iii) stabilirea timpului de muncă parțial; (iv) acordarea 

concediilor neplătite. 
 

Pe lîngă respectivele instituții juridice, Codul muncii mai permite:  
(i) suspendarea contractului individual de muncă în circumstanțe ce nu depind voința 

părților în caz de forță majoră, confirmată în modul stabilit, ce nu impune încetarea 

raporturilor de muncă;  
(ii) suspendarea contractului individual de muncă în circumstanțe ce nu depind voința 

părților în caz de carantină; 
(iii) suspendarea contractului individual de muncă prin acordul părților în caz de șomaj 

tehnic;  

(iv) încetarea contractului individual de muncă în circumstanțe ce nu depind de voința părților 
în caz de forță majoră, confirmată în modul stabilit, care exclude posibilitatea continuării 
raporturilor de muncă; 

(v) Încetarea contractului individual de muncă prin acordul scris al părților; 

(vi) Demisia salariatului; 

(vii) Desfacerea din inițiativa angajatorului a contractului individual de muncă pentru motivul 
reducerii numărului sau a statelor de personal din unitate, etc. 

 

Totodată, instituțiile juridice indicate mai sus, în condițiile unor situații excepționale, nu ar fi 
în măsură să satisfacă pe deplin și în toate cazurile interesele divergente ale angajatorilor și 
salariaților. 
 

Cu titlu de exemplu: 

(i) La înregistrarea staționării din cauze ce nu depind de angajator sau salariat – 

retribuirea timpului de staționare se efectuează în mărime de cel puțin 2/3 din salariul de 
bază pe unitate de timp stabilit salariatului, dar nu mai puțin decât în mărimea unui salariu 
minim pe unitate de timp, stabilit de legislația în vigoare, pentru fiecare oră de staționare 
((a) angajatorul nu desfășoară activitate economică și retribuie în continuare timpul de 
staționare; (b) salariatul nu prestează munca și beneficiază de un salariu redus în raport 
cu salariul avut până la înregistrarea staționării); 

(ii) La înregistrarea șomajului tehnic – salariații beneficiază lunar de o indemnizație ce nu 
poate fi mai mică de 50% la sută din salariul lor de bază ((a) angajatorul nu desfășoară 
activitate economică la nivel de unitate sau de subdiviziune interioară și plătește în 
continuare o indemnizație pe perioada șomajului tehnic; (b) salariatul nu prestează munca 



și beneficiază de o indemnizație în cuantum redus în raport cu salariul avut până la 
înregistrarea șomajului tehnic). 

(iii) Diminuarea orelor de muncă – stabilirea timpului de muncă parțial are loc cu acordul 
ambelor părți, iar munca fiind retribuită proporțional timpului lucrat sau în funcție de 
volumul lucrului efectuat ((a) angajatorul desfășoară în continuare activitatea economică 
însă este nevoit în condițiile situațiilor excepționale să încheie acorduri suplimentare cu 
fiecare salariat privind instituirea timpului de muncă parțial; (b) în cazul în care acceptă 
semnarea acordurilor suplimentare la contractele individuale de muncă, salariații 
beneficiază de un cuantum redus al salariului, munca fiind retribuită proporțional 
timpului lucrat.  

(iv) suspendarea contractului individual de muncă în circumstanțe ce nu depind voința 
părților în caz de forță majoră, confirmată în modul stabilit, ce nu impune încetarea 
raporturilor de muncă – presupune suspendarea prestării muncii de către salariat și a 
plății drepturilor salariale de către angajator, salariatul pierzând o sursă de venit. De 
asemenea, respectiva normă este interpretabilă și ar putea fi apreciată ca putând genera 

în viitor litigii de muncă, având în vedere lipsa pe tot parcursul cadrului normativ a unor 
reglementări care stabilesc modalitatea de confirmare a cazurilor de forță majoră în 
domeniul relațiilor de muncă; 

(v) suspendarea contractului individual de muncă în circumstanțe ce nu depind voința 
părților în caz de carantină - presupune suspendarea prestării muncii de către salariat 
și a plății drepturilor salariale de către angajator, având o aplicabilitate limitată  

(vi) suspendarea contractului individual de muncă prin acordul părților în caz de șomaj 
tehnic - angajatorul nu desfășoară activitate economică la nivel de unitate sau de 
subdiviziune interioară, iar salariatul nu prestează muncă și nu primește salariu, pierzând 
o sursă de venit; 

(vii) încetarea contractului individual de muncă în circumstanțe ce nu depind de voința 
părților în caz de forță majoră, confirmată în modul stabilit, care exclude 
posibilitatea continuării raporturilor de muncă - respectiva normă este interpretabilă 
și ar putea fi apreciată ca putând genera în viitor litigii de muncă, având în vedere lipsa 
pe tot parcursul cadrului normativ a unor reglementări care stabilesc modalitatea de 
confirmare a cazurilor de forță majoră în domeniul relațiilor de muncă. Încetarea 
raporturilor de muncă ar prezenta un dezavantaj pentru salariat, acesta pierzând o sursă 
de venituri, etc. 

 

Se poate observa faptul că statul, prin intermediul Legii nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor 
măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, a venit 

să susțină acei agenți economici care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare conform prevederilor 
art. 80 și art. 801 din Codul muncii, acordându-le subvenții, pe o perioadă determinată, din sumele 
achitate a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de 
angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare 
obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și salariat 
aferent indemnizației/salariului acordat salariaților aflați în șomaj tehnic și/sau staționare. 
 

Făcând abstracție de la totalitatea normelor Codului muncii sus-menționate, un instrument 
identificat pentru soluționarea problemei indicate în compartimentul 1 al Analizei Impactului 
de Reglementare, se referă la reglementarea unei instituții juridice noi care ar permite 
gestionarea într-un mod mai flexibil de către angajatori a resurselor umane, și care se rezumă 
la următoarele: 
 

1. Oferirea dreptului angajatorilor de a stabili în mod unilateral timpul de muncă parțial pentru 
salariații din cadrul unității, pentru o perioadă limitată, angajatorii beneficiind de munca 
salariaților doar în măsura în care aceasta este necesară. Ulterior depășirii condițiilor 
economice care au stat la baza acestei decizii, angajatorii reiau activitatea cu normă întreagă;  

2. Salariații își păstrează locul de muncă și prestează munca pe fracțiune de normă, beneficiind 
de un salariu și ajutor din partea statului, cuantumul salariului pentru munca pe fracțiunea de 
normă fiind mai mare decât salariul pe care urmau să îl primească pentru timpul efectiv lucrat 
în cazul muncii pe fracțiune de normă stabilit prin acordul părților. 



3. Statul contribuie cu mijloace financiare sub formă de ajutor pentru salariații cu timp de 
muncă parțial, putând preveni în acest fel șomajul respectivelor persoane și alte cheltuieli 
legate de finanțarea măsurilor pentru promovarea ocupării forței de muncă. 

 

Din analiza comparată efectuată, se poate observa că o astfel de instituție juridică este 
reglementată în mai multe state prin acte normative pe un termen nedeterminat sau prin acte 
normative cu caracter temporar. 

 

Reglementările identificate pe plan internațional diferă considerabil în ceea ce privește elementele 
specifice care urmează a fi incluse în măsurile naționale adoptate pentru ajutorul angajatorilor și 
salariaților în cazul unor crize economice, totuși, se observă că, în general, statele tind să 
reglementeze următoarele aspecte: 
 

1. Temeiurile justificate de instituire a duratei reduse a timpului de muncă; 
2. Limitele maxime și minime de reducere a timpului de muncă 

3. Perioada de timp în cadrul căreia poate fi instituit timpul de muncă redus;  
4. Nivelul de compensare de către stat a veniturilor pierdute a salariaților; 
5. Existența acordului partenerilor sociali pentru reducerea timpului de muncă; 
6. Eligibilitatea salariaților de a beneficia de ajutorul din partea statului; 
7. Existența unui plan de recuperare economică a companiei;  
8. Interdicția concedierii salariaților în timpul sau după încetarea regimului de muncă parțială. 

 

Din analiza documentului de lucru al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OECD) privind rolul duratei reduse a timpului de muncă în perioada de recensiune 2008-20092, 

poate fi observat că la momentul întocmirii documentului statele reglementau următoarele condiții 
de eligibilitate pentru participarea în cadrul programelor de timp de muncă redus (tabelul a fost 

analizat sub aspectul unei mai bune identificări a elementelor respectivelor programe în 
general, fără a fi luate în considerare reglementările adoptate în contextul COVID-19): 

 

 Organizați
a urmează 
să justifice 

nevoia 

economică 

Acordul 

partenerilo

r sociali 

Salariații 
urmează 

să fie 
eligibili 

pentru 

ajutorul 

de șomaj 

Participare

a la 

formarea 

profesional

ă 

Plan de 

recuperar

e 

economică 

Interdicția 
concedierilo

r 

Obligația 
căutării 
unui loc 

de muncă 

Austria Da Da Nu Nu Nu Da Nu 

Belgia Da „Gulere 
albastre” – 

Nu 

„Gulere 
albe” - Da 

Nu Nu „Gulere 
albastre” – 

Nu 

„Gulere 
albe” - Da 

Nu Nu 

Canada Da Da Da Nu Nu Nu Nu 

Cehia Da Da Nu Da Nu Nu Nu 

Danemarca Nu Da Nu Nu Nu Nu Da 

Finlanda Da Consultări Da Nu Nu Nu Da 

Franța Da Da Nu Nu Nu Da Nu 

Germania Da Da Da Nu Nu Nu Da 

Ungaria Da Nu Nu Da Nu Da Nu 

Irlanda Nu Nu Da Nu Nu Nu Da 

Italia Da Nu Nu Nu Da Nu Nu 

Luxembur

g 

Da Da - Nu Da Nu - 

                                                           
2<https://www.oecd_ilibrary.org/docserver/5kgkd0bbwvxpen.pdf?expires=1593964387&id=id&accname=gue

st&checksum=8F1103B91CD36D35FDAD8275AE50C203> (pag. 10). 

https://www.oecd_ilibrary.org/docserver/5kgkd0bbwvxpen.pdf?expires=1593964387&id=id&accname=guest&checksum=8F1103B91CD36D35FDAD8275AE50C203
https://www.oecd_ilibrary.org/docserver/5kgkd0bbwvxpen.pdf?expires=1593964387&id=id&accname=guest&checksum=8F1103B91CD36D35FDAD8275AE50C203


Țările de 
Jos 

Nu Da Da Da Nu Da Nu 

Noua 

Zeelandă 

Nu Da Nu Nu Nu Da Nu 

Norvegia Da Nu Da Nu Nu Nu Da 

Polonia Da Da Nu Nu Da Da Nu 

Portugalia - - - Da Nu Nu - 

Slovacia Da Da Nu Nu Nu Nu Nu 

Spania Da Nu Nu Nu Da Nu Da 

Elveția Da Acord 

individual 

Nu Nu Nu Nu Nu 

Turcia Da Nu Da Nu Nu Nu Nu 

SUA Da Da Da Nu Nu Nu Nu 

 

În ceea ce privește limitele maxime și minime de reducere a timpului de muncă, conform 

informațiilor din același document3, în perioada 2008-2009, aceste limite au fost următoarele: 
 

 Minimum Maximum 

Austria 10% 90% 

 

Belgia 0% 100% 

 

Canada 20% 60% 

Cehia 0% 100% 

Danemarca 40% 100% 

Finlanda 25% 100% 

Franța 0% 100% 

Germania 10% 100% 

Ungaria 20% 100% 

Irlanda 40% 100% 

Italia 0% 100% 

Luxemburg 0% 50% 

Țările de 
Jos 

20% 50% 

Noua 

Zeelandă 

0% 12,5% 

Norvegia 40% 100% 

Polonia 0% 100% 

Portugalia 0% 100% 

Slovacia 4% 100% 

Spania 33% 100% 

Elveția 10% 100% 

Turcia 33% 100% 

SUA De regulă 10-20% De regulă 40-60% 

 

Nu în ultimul rând, perioada de timp în cadrul căreia timpul de muncă putea fi redus la momentul 
recensiunii din 2008-2009, conform practicii statelor analizate, a fost următorul: 
 

                                                           
3<https://www.oecd 

ilibrary.org/docserver/5kgkd0bbwvxpen.pdf?expires=1593964387&id=id&accname=guest&checksum=8F1103B91CD

36D35FDAD8275AE50C203> (pag. 8). 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5kgkd0bbwvxpen.pdf?expires=1593964387&id=id&accname=guest&checksum=8F1103B91CD36D35FDAD8275AE50C203
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5kgkd0bbwvxpen.pdf?expires=1593964387&id=id&accname=guest&checksum=8F1103B91CD36D35FDAD8275AE50C203
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5kgkd0bbwvxpen.pdf?expires=1593964387&id=id&accname=guest&checksum=8F1103B91CD36D35FDAD8275AE50C203


 
Din analiza publicată de către Confederația Europeană a Sindicatelor4, se observă că unele state, în 
perioada pandemiei COVID-19, au relaxat condițiile pentru participarea la program, iar altele 
au introdus noi programe în acest sens. 

 

O altă analiză a situației curente a fost efectuată de către Banca Centrală Europeană5.  

 

Atât din analiza efectuată în ceea ce privește practica statelor străine, cât și ținând cont de propunerile 
de reglementări anexate la respectivul document de Analiză a Impactului de Reglementare, se poate 

concluziona că persoanele afectate de problema descrisă mai sus sunt salariații și angajatorii, 
drepturile și interesele cărora sunt promovate prin reglementările propuse. 

 

c) Expuneți clar cauzele care au dus la apariția problemei  

 

Cauza care a dus la apariția problemei a constat în tensionarea situației epidemiologice la infecția cu 
Coronavirusul de tip nou (COVID-19) pe teritoriul Republicii Moldova. 

 

Respectivul fapt a determinat autoritățile publice naționale să declare starea de urgență pe teritoriul 
Republicii Moldova și să instituie unele măsuri restrictive atât în raport cu persoanele fizice, cât și 
în ceea ce privește activitatea agenților economici. 
 

Măsurile restrictive impuse, durata îndelungată de stabilire a limitărilor în desfășurarea activității 
economice, precum și menținerea stării de urgență în sănătate publică, a determinat o reducere a 
activității economice pe teritoriul țării și suportarea pierderilor corespunzătoare, în lipsa unor 
mijloace financiare suficiente care ar acoperi toate costurile suportate în procesul desfășurării 
afacerilor.   

 

d) Descrieți cum a evoluat problema şi cum va evolua fără o intervenție   

 

Problema a evoluat în mod treptat, odată cu introducerea primelor măsuri și restricții îndreptate spre 
prevenirea, diminuarea și lichidarea consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19). 

                                                           
4https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-03/Covid_19%20 

%20Briefing%20Short%20Time%20Work%20Measures%20.pdf 
5https://www.ecb.europa.eu/pub/economicbulletin/focus/2020/html/ecb.ebbox202004_06~6b0e718192.en.html  

https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-03/Covid_19%20%20%20Briefing%20Short%20Time%20Work%20Measures%20.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-03/Covid_19%20%20%20Briefing%20Short%20Time%20Work%20Measures%20.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/economicbulletin/focus/2020/html/ecb.ebbox202004_06~6b0e718192.en.html


 

Restricțiile în desfășurarea activităților economice au fost introduse în mod treptat, la intervale 
diferite de timp, prin intermediul actelor emise de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate 
Publică și Comisia pentru Situații Excepționale. 
 

Restricțiile/permisiunile în desfășurarea activității de întreprinzător au fost stabilite prin intermediul 
următoarelor hotărâri ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și Comisiei pentru 

Situații excepționale: 
 

1. Hotărârea CNESP nr. 8 din 15.03.2020; 
2. Hotărârea CNESP nr. 9 din 15.03.2020; 
3. Dispoziția CSE nr. 1 din 18.03.2020;  
4. Dispoziția CSE nr. 2 din 20.03.2020;  
5. Dispoziția CSE nr. 3 din 23.03.2020;  
6. Dispoziția CSE nr. 4 din 23.03.2020; 

7. Dispoziția CSE nr. 14 din 16.04.2020; 
8. Dispoziția CSE nr. 20 din 21.04.2020; 
9. Dispoziția CSE nr. 21 din 24.04.2020; 
10. Dispoziția CSE nr. 24 din 29.04.2020; 
11. Dispoziția CSE nr. 27 din 08.05.2020; 
12. Hotărârea CNESP nr. 11 din 15.05.2020; 
13. Hotărârea CNESP nr. 12 din 25.05.2020; 

14. Hotărârea CNESP nr. 13 din 29.05.2020; 
15. Hotărârea CNESP nr. 14 din 03.06.2020; 
16. Hotărârea CNESP nr. 15 din 12.06.2020; 
17. Hotărârea CNESP nr. 17 din 23.06.2020; 
18. Hotărârea CNESP nr. 19 din 27.06.2020. 

 

La moment, potrivit hotărârii CNESP nr. 17 din 23.06.2020 și hotărârii CNESP nr. 19 din 
27.06.2020, au fost reluate toate activitățile economice, cu respectarea măsurilor generale și speciale 
de sănătate publică. 
 

Potrivit ultimei hotărâri a CNESP nr. 19 din 27.06.2020, Comisia și-a arogat în continuare dreptul 

de a revizui măsurile restrictive, în dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a 
infecției COVID-19. 

 

În perioada de referință, angajatorii, în vederea unei mai bune gestionări a resurselor umane, au 
aplicat prevederile Codului muncii în vigoare enumerate în compartimentul 1 lit. b) al prezentului 
document de analiză a impactului de reglementare, prevederi care însă pot soluționa doar parțial 
problema identificată la Compartimentul 1 lit. a) al prezentului document de analiză a impactului de 
reglementare. 

 

Poate fi observat că Parlamentul, prin intermediul Legii nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor 
măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, în 
vederea susținerii activității de întreprinzător și atenuarea efectelor negative generate de situația 
epidemiologică (COVID-19) asupra economiei, pe perioada 16 mai – 30 iunie 2020, a fost instituit 

mecanismul de subvenționare a întreprinderilor și organizațiilor necomerciale care au instituit șomaj 
tehnic și/sau staționare conform prevederilor Codului muncii, înțelegându-se că stabilirea șomajului 
tehnic și/sau staționării au fost măsuri utilizate pe parcursul perioadei de referință. 
 

În ceea ce privește evoluția problemei, aceasta depinde de mai mulți factori a căror probabilitate 
poate fi cu greu estimată, și ar putea depinde de următoarele: (i) situația particulară de la fiecare 
întreprindere; (ii) evoluția situației epidemiologice; (iii) revizuirea măsurilor restrictive. 
 

În orice caz, existența în legislația națională a unui instrument în plus care ar veni în susținerea 
întreprinderilor economic active, care nu și-au sistat activitatea, dar care întâmpină anumite 



dificultăți financiare de ordin temporar, ar putea constitui o măsură necesară și eficientă în vederea 
prevenirii șomajului și o mai bună gestionare a resurselor umane. 
 

e) Descrieți cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate şi identificați carenţele 
prevederilor normative în vigoare, identificați documentele de politici şi reglementările existente 
care condiţionează intervenţia statului 

 

Cadrul juridic aplicabil care a fost analizat în cadrul prezentului document de analiză a impactului 
de reglementare este constituit din prevederile Codului muncii și Legii nr. 105/2018 cu privire la 

promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj. 
 

Precum a fost menționat în compartimentul 1 lit. b) din prezentul documentul de analiză a impactului 
de reglementare, în perioada unor situații excepționale care pot provoca reducerea activității 
economice, părțile la raporturile de muncă au făcut/pot face uz de unele instituții juridice care sunt 
reglementate în Codul muncii și care pot contribui parțial la diminuarea costurilor de personal și 
ajustarea proceselor în cadrul unității, printre care se pot enumera:  
 

(i) staționarea (art. 801);  

(ii) șomajul tehnic (art. 80);  
(iii) timpul de muncă parțial (art. 97);  
(iv) acordarea concediului neplătit (art. 120); 
(v) acordarea concediului anul (art. 112); 

(vi) suspendarea contractului individual de muncă în circumstanțe ce nu depind voința 
părților în caz de forță majoră, confirmată în modul stabilit, ce nu impune încetarea 
raporturilor de muncă (art. 76 lit. f)); 

(vii) suspendarea contractului individual de muncă în circumstanțe ce nu depind voința 
părților în caz de carantină (art. 76 lit. d)); 

(viii) suspendarea contractului individual de muncă prin acordul părților în caz de șomaj tehnic 
(art. 77 lit. c)); 

(ix) încetarea contractului individual de muncă în circumstanțe ce nu depind de voința părților 
în caz de forță majoră, confirmată în modul stabilit, care exclude posibilitatea continuării 
raporturilor de muncă (art. 82 lit. j)); 

(x) Încetarea contractului individual de muncă prin acordul scris al părților (art. 821); 

(xi) Demisia salariatului (art. 85); 

(xii) Desfacerea din inițiativa angajatorului a contractului individual de muncă pentru motivul 
reducerii numărului sau a statelor de personal din unitate (art. 86 alin. (1) lit. c), etc. 

 

În ceea ce privește Legea nr. 105/2018, se menționează că aceasta urmărește scopul prevenirii și 
reducerii șomajului și a efectelor sociale ale acestuia, reducerii riscului de șomaj și asigurării unui 
nivel ridicat al ocupării și adaptării forței de muncă la cerințele pieței muncii. 
 

Legea nr. 105/2018 reglementează asigurarea de șomaj în calitate de măsură pasivă de ocupare a 
forței de muncă ajutorul. 
 

Actele normative menționate nu conțin reglementări care ar fi în măsură să soluționeze pe deplin 
problema identificată în compartimentul 1 lit. a) al prezentului document de analiză a impactului de 

reglementare. 

 

2. Stabilirea obiectivelor 

a) Expuneți obiectivele (care trebuie să fie legate direct de problemă și cauzele acesteia, formulate 
cuantificat, măsurabil, fixat în timp și realist) 

 

Obiectivul generic – a permite angajatorilor, în cazul reducerii temporare a activității, datorită 
situațiilor excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și de război, declararea stării 
de urgență în sănătate publică, să poată stabili în mod unilateral timpul de muncă parțial pentru 
salariații din cadrul unității, cu condiția beneficierii de către salariați de un ajutor care ar compensa 
diminuarea salariului, achitat din bugetul asigurărilor sociale de stat. 
 



Obiective specifice – (i) reducerea riscurilor de șomaj; (ii) reducerea costurilor suportate de către 
angajatori pe perioada unor situații excepționale; (iii) asigurarea condițiilor pentru remunerarea 
echitabilă a salariaților pe perioada unor situații excepționale. 
 

3. Identificarea opţiunilor 

a) Expuneți succint opțiunea „a nu face nimic”, care presupune lipsa de intervenție  

Opțiunea „a nu face nimic” va implica suportarea unor costuri sporite de către agenții economici în 
legătură cu gestionarea resurselor umane, în condițiile reducerii activităților economice și lipsa 
mijloacelor financiare suficiente. 

 

Agenții economici vor face uz de prevederile în vigoare din Codul muncii, pe care le vor aplica 
corespunzător situației lor particulare (încetarea contractelor individuale de muncă, suspendarea 
contractelor individuale de muncă, staționare, șomaj tehnic, etc.). 
 

b) Expuneți principalele prevederi ale proiectului, cu impact, explicînd cum acestea țintesc 
cauzele problemei, cu indicarea novațiilor și întregului spectru de soluţii/drepturi/obligaţii ce se 

doresc să fie aprobate 

 

Se propune operarea unui set de modificări legislative în scopul implementării conceptului 
descris, după cum urmează:  
 

I. Codul muncii se propune a fi completat cu un articol nou, articolul 972 cu următorul 
conținut: 
 

Articolul 972. Stabilirea timpului de muncă parțial de către angajator 
(1) În cazul reducerii temporare a activității cauzată de declararea stării de urgență, de asediu și de 
război, declararea stării de urgență în sănătate publică, angajatorul poate stabili în mod unilateral 

timpul de muncă parțial, cu repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii, pentru cel puțin 
25% din numărul salariaților din cadrul unității. 
(2) Timpul de muncă parțial poate fi stabilit de către angajator pentru o perioadă de până la 5 luni. 

(3) Angajatorul este obligat să solicite opinia consultativă a salariaților privind stabilirea timpului de 
muncă parțial cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de depunerea cererii de acordare a ajutorului 
pentru salariații cu timp de muncă parțial. 
(4) Durata timpului de muncă, prevăzută în contractul individual de muncă al salariatului, poate fi 
redusă, în condițiile prezentului articol, cu până la 50%, munca salariatului fiind retribuită 
proporțional timpului lucrat. 
(5) Salariații cărora, în conformitate cu prevederile prezentului articol, li s-a stabilit timp de muncă 
parțial, beneficiază de un ajutor în condițiile Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării 
forței de muncă și asigurarea de șomaj. 
(6) Pe perioada aplicării timpului de muncă parțial în condițiile prezentului articol, este interzisă 

angajarea salariaților pentru prestarea unei munci similare cu cea prestată de către salariații al căror 
timp de muncă a fost redus. 
(7) Angajatorul stabilește în mod unilateral timpul de muncă parțial ulterior aprobării cererii de 
acordare a ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial depusă în condițiile Legii nr. 
105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj. 
(8) Prevederile prezentului articol nu se aplică următoarelor categorii de angajatori: 
(a) angajatori din sectorul public; 

(b) angajatori care au activitatea suspendată, se află în proces de insolvabilitate sau lichidare; 
(c) angajatori care au restanțe la bugetul public național la data depunerii cererii. 

(9) Prevederile prezentul articol nu se aplică salariaților care:  
(a) prestează muncă prin cumul în cadrul aceleiași unități sau la o altă unitate; 
(b) nu au realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de stat de cel puțin 12 
luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cererii. 
 

II. Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de 
șomaj se propune a fi completată cu următoarele: 
 



Articolul 10 alin. (7) lit. a) va avea următorul cuprins: 
a) implementează măsuri de ocupare a forței de muncă prin furnizarea de servicii pe piața muncii, 
prin realizarea măsurilor active de ocupare a forței de muncă, prin stabilirea și acordarea ajutorului 
de șomaj și ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial, conform prezentei legi; 
 

Articolul 22 alineatul (2) se completează cu litera d) cu următorul cuprins: 
d) ajutorul pentru salariații cu timp de muncă parțial. 
 

Articolul 23 alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

(1) Măsurile de ocupare a forței de muncă se adresează persoanelor aflate în căutarea unui loc de 

muncă în vederea sprijinirii lor pentru a dobîndi statutul de persoană ocupată, salariaților cu timp de 
muncă parțial, stabilit în condițiile art. 972 din Codul muncii, și angajatorilor și sînt furnizate de către 
Agenția Națională prin intermediul subdiviziunilor teritoriale.    

 

Capitolul V se completează cu secțiunea 5 cu următorul cuprins: 
 

Secțiunea a 5-a 

Ajutor pentru salariații cu timp de muncă parțial 
Articolul 501. Stabilirea ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial 
(1) Dreptul la ajutor pentru salariații cu timp de muncă parțial se stabilește de către subdiviziunile 

teritoriale. 

(2) Ajutorul pentru salariații cu timp de muncă parțial se acordă în baza cererii angajatorului depuse 
la subdiviziunea teritorială în a cărei circumscripție își are sediul. 
(3) La cerere se anexează lista salariaților cărora li se stabilește timpul de muncă parțial, perioada de 

timp pentru care se stabilește timpul de muncă parțial, durata redusă a timpului de muncă pentru 

fiecare salariat și o declarație pe propria răspundere privind întrunirea condițiilor prevăzute de lege 
pentru stabilirea timpului de muncă parțial. Formularul cererii se aprobă de Guvern. 

(4) Decizia privind acordarea ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial se adoptă în termen 

de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. 
(5) Ajutorul pentru salariații cu timp de muncă parțial se acordă în prima zi a fiecărei luni, pentru 

luna anterioară, pe întreaga durată indicată în cerere. Angajatorul este obligat în momentul plății 
salariului să avanseze cuantumul ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial și nu îl poate 
utiliza în alte scopuri. 
(6) Angajatorul poate, ulterior adoptării deciziei privind acordarea ajutorului pentru salariații cu timp 
de muncă parțial, să modifice lista salariaților cărora li se stabilește timpul de muncă parțial, durata 
perioadei de timp pentru care se stabilește timpul de muncă parțial sau durata redusă a timpului de 
muncă pentru fiecare salariat, cu condiția depunerii unei noi cereri. 
(7) Procedura de examinare a cererii  de stabilire a ajutorului pentru salariații cu timp de muncă 

parțial, și procedura de încetare a plății ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial se 
stabilește de Guvern. 
 

Articolul 502. Cuantumul ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial 
(1) Salariatul cu timp de muncă parțial beneficiază de un ajutor echivalent cu 40% din diferența 

dintre salariul de bază prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază aferent timpului 
efectiv lucrat ca urmare a stabilirii timpului de muncă parțial, însă care nu poate depăși cuantumul 
salariului mediu lunar pe economie pentru anul precedent. 

(2) Stabilirea cuantumului și plata lunară a ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial se 

realizează de către Casa Națională de Asigurări Sociale, în baza informației transmise de către 

Agenția Națională, la contul bancar al angajatorului. 
 

Articolul 503. Încetarea plății ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial 
(1) Încetarea plății ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial are loc în următoarele situații: 
a) la cererea angajatorului; 

b) în cazul expirării perioadei stabilite pentru acordarea ajutorului pentru salariații cu timp de 
muncă parțial; 

c) în cazul ridicării stării de urgență, de asediu, de război sau de urgență în sănătate publică; 



d) în cazul în care angajatorul își suspendă activitatea, devine insolvabil sau inițiază procedura de 

lichidare.”. 
 

Articolul 51 alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
(2) Cheltuielile aferente plății ajutorului de șomaj, prestațiilor sociale pentru șomeri și ajutorului 
pentru salariații cu timp de muncă parțial se acoperă din bugetul asigurărilor sociale de stat. 
 

Articolul 52 alineantul (1) va avea următorul cuprins: 
(1) Conform prezentei legi, plățile acordate fără temei legal se recuperează de la persoanele 
beneficiare. Prin excepție, plățile stabilite la art. 502 din prezenta lege, acordate fără temei legal, se 
recuperează de la angajator.  
 

Elemente: 

 

Stabilirea timpului de muncă parțial 
Timpul de muncă parțial va putea fi stabilit în cazul respectării a trei condiții stabilite în ipoteza 
normei: (i) reducerea temporară a activității; (ii) datorită situațiilor excepționale legate de declararea 
stării de urgență, de asediu și de război, declararea stării de urgență în sănătate publică; (iii) timpul 
de muncă parțial va putea fi stabilit pentru cel puțin 25% din numărul salariaților din cadrul unității 
(respectivul număr de salariați ar putea fi apreciat ca un indicator care ar indica asupra seriozității și 
necesității beneficierii de ajutor, cu condiția respectării condiției (i)). 
 

Perioada de timp în cadrul căreia poate fi stabilit timpul de muncă parțial 
Timpul de muncă parțial poate fi stabilit de către angajator pentru o perioadă de până la 5 luni. 
 

Respectivul termen a fost stabilit ținând cont de unele termene deja reglementate în Legea nr. 
105/2018, care stabilește condițiile necesare de întrunit pentru beneficierea de ajutorul de șomaj și 
perioada minimă pentru care se acordă, în dependență de stagiul de cotizare a persoanei. Ajutorul 
pentru persoanele cu timp de muncă parțial poate fi asimilat cu ajutorul de șomaj, fără însă a îl 
substitui. 

 

Lungimea termenului necesită o reglementare atentă, pentru ca, pe de o parte, a nu pune în sarcina 
statului cheltuieli bugetare disproporționate, și, pe de altă parte, de a oferi un termen mai lung 
întreprinderilor pentru a putea beneficia de respectiva măsură, fără a institui termene prea scurte. 
Practica internațională arată că acest termen este unul echilibrat. Mai mult decât atât, statele au 
tendința să extindă aceste termene la apariția crizelor economice. 
 

Limitele maxime și minime de reducere a timpului de muncă 

Durata timpului de muncă, prevăzută în contractul individual de muncă al salariatului, va putea fi 
redusă cu până la 50%. 
 

Respectiva limitare va putea contribui la menținerea unui nivel relativ înalt al salariului, având în 
vedere că munca salariatului va fi retribuită proporțional timpului lucrat. 
 

Această soluție prezintă unele dezavantaje pentru angajatori, având în vedere imposibilitatea de a 
ajusta la maximum durata timpului de muncă și nivelul salariilor care urmează să le achite -  fapt 

care ar presupune necesitatea existenței lichidităților la nivel de unitate. 
 

Per total, reglementările menționate ar permite angajatorilor să depășească problemele identificate 
în Analiza Impactului de Reglementare și să-și ajusteze cheltuielile legate de gestionarea 
personalului. 

 

c) Expuneți opțiunile alternative analizate sau explicați motivul de ce acestea nu au fost luate în 
considerare 

 

Autorii au analizat o opțiune alternativă care se rezumă la acordarea drepturilor angajatorilor de a 
stabili în mod unilateral timpul de muncă parțial în cazul reducerii activității din cauza oricăror 
motive economice obiective (care pot fi probate), cu reducerea corespunzătoare a salariului, fără a 



fi necesar compensarea de către stat a veniturilor ratate de către salariați ca urmare a stabilirii 
timpului de muncă parțial. 
 

4. Analiza impacturilor opţiunilor 

a) Expuneți efectele negative şi pozitive ale stării actuale și evoluția acestora în viitor, care vor 
sta la baza calculării impacturilor opțiunii recomandate 

 

În condițiile actuale, cadrul normativ național nu oferă părților la raporturile de muncă un 
instrument care ar permite flexibilizarea într-un mod reciproc avantajos a raporturilor de muncă și 
care ar fi în măsură să satisfacă atât interesele economice ale angajatorilor, cât și cele ale 
salariaților.  
 

Pentru angajatori, starea actuală produce efecte negative datorită necesității apelării la unele instituții 
juridice deja reglementate în Codul muncii și care pot contribui doar parțial la diminuarea costurilor 
de personal și ajustarea proceselor în cadrul unității, care se rezumă dar nu se limitează la 
următoarele: (i) înregistrarea staționării; (ii) înregistrarea șomajului tehnic; (iii) stabilirea timpului 
de muncă parțial; (iv) acordarea concediilor neplătite. 
 

Pentru salariați, starea actuală ar putea produce pe termen scurt efecte pozitive, datorită beneficierii 
de salariul în cuantum deplin (cu excepția cazurilor în care angajatorul nu a recurs la instituțiile 
juridice menționate mai sus). Totuși, pe termen lung, în cazul lipsei unui mecanism care ar permite 
compensarea unor cheltuieli ale angajatorilor în legătură cu gestionarea personalului, există riscul 
probabil (de la caz la caz) a acutizării problemei și reducerii numărului de personal în unitate. 
 

b1) Pentru opțiunea recomandată, identificați impacturile completînd tabelul din anexa la 
prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv 
părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea 

 

BENEFICII 

 

1. Angajatorii vor avea dreptul de a stabili în mod unilateral timpul de muncă parțial pentru 
salariații din cadrul unității, pentru o perioadă limitată, beneficiind de munca salariaților doar 
în măsura în care aceasta este necesară. Ulterior depășirii condițiilor economice care au stat 

la baza acestei decizii, angajatorii vor putea relua activitatea cu normă întreagă. Respectiva 
soluție ar putea reduce costurile legate de plata salariilor, dar și asigura o mai bună gestionare 
a resurselor umane.  

2. Salariații își vor păstra locul de muncă și vor presta munca pe fracțiune de normă, beneficiind 
de un salariu și ajutor din partea statului, cuantumul salariului pentru munca pe fracțiunea de 
normă fiind mai mare decât salariul pe care urmau să îl primească pentru timpul efectiv lucrat 

în cazul muncii pe fracțiune de normă stabilit prin acordul părților. 
3. Statul va contribui cu mijloace financiare sub formă de ajutor pentru salariații cu timp de 

muncă parțial, putând preveni în acest fel șomajul respectivelor persoane și alte cheltuieli 

legate de finanțarea măsurilor pentru promovarea ocupării forței de muncă. 
 

Mai mult, făcînd un simplu exemplu de extrapolare, la un salariu brut de 5000 de lei, pe care îl ridica 
angajatul pînă la instituirea regimului propus pe parcursul ultimelor 12 luni (venit mediu lunar 

asigurat), ar fi aplicabile următoarele calcule în dependență de situațiile propuse: 
 

Situația Salariul 

net primit 

Plăți la buget (angajator + angajat) Plăți din 
buget 

Comentarii 

CAS PAM IPV    

Angajatorul 

reduce 

programul 

de lucru la 2 

ore pe zi 

- - - - - 

Nu e posibil în baza 
conceptului, care 

prevede o reducere a 

timpului de lucru cu 

maxim 4 ore. 

Angajatorul 

reduce 
2461,27 750 

281,25 
(140,625 – 

335,6 
(făcând 750 

Angajatorul achită 
salariul pentru 5 ore 



programul 

de lucru cu 3 

ore pe zi 

(3125 – 

187,5 

(CAM) – 

140,625 

(PAM) – 

335,6 

(IPV)) 

(187,5 

angajat + 

562,5 - 

angajator) 

angajat și 
140, 625 - 

angajator) 

abstracție de 
scutiri) 

((5000-

3125) 

*40%, ceea 

ce este în 
limitele 

stabilite 

(6975) 

în modul general 
stabilit, cu calculul 

tuturor impozitelor 

și taxelor aferente și 
compensarea din 

buget a 40% din 

venitul ratat, 

respectând, totodată, 
limitele fixate în 
proiect (suma 

salariului mediu 

lunar pe economie 

pentru anul 

precedent, ]n cazul 

nostru, 2019, când 
salariul a fost fixat la 

6975 lei)  

 

COSTURI 

Prin intermediul noilor reglementări, se propune acordarea unui ajutor salariaților cărora li s-a stabilit 

timpul de muncă parțial. Ajutorul pentru salariații cu timp de muncă parțial urmează a fi acordat din 
bugetul stabilit pentru acordarea ajutorului de șomaj. Respectivul fapt presupune o presiune 
suplimentară asupra bugetului public de asigurări socială.  
 

Totuși, în condițiile în care salariaților care au beneficiat de ajutor le va fi păstrat locul de muncă, s-

ar produce o redistribuire a mijloacelor financiare de care salariații ar urma să beneficieze ulterior 
obținerii statutului de șomer (în cazul înregistrării în calitate de șomer). 
 

În baza analizei informației disponibile, conchidem că din bugetul public național au fost 
direcționate, în mediu, 33,7 mil. lei, valorile direcționate fiind utilizate, în volum de 77%. Pentru 
anul 2020, la rectificarea bugetului, linia respectivă de buget a fost suplinită cu o valoare de peste 5 
ori mai mare, decât era inițial prevăzut, atingând o valoare de circa 200 mil. lei.  

 

Informație privind alocațiile destinate Ajutorului de șomaj prevăzute în BASS 

   mii lei 

 Aprobat/ Precizat Executat 

 Transferuri de la BS catre BASS BASS BASS 

2017  35.256,5 30.307,5 

2018  38.144,4 26.553,9 

2019  29.479,4 22.264,7 

2020 167.978,6 32.021,4 - 

 

În același timp, potrivit informației disponibile pe pagina Biroului Național de Statistică, numărul 
șomerilor estimat conform definiției Biroului Internațional al Muncii (BIM) a fost de 34,2 mii, fiind 
în descreștere semnificativă, în trimestrul I 2020 față de nivelul trimestrului I 2019 (69,6 mii). Rata 
şomajului (ponderea şomerilor BIM în forța de muncă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 4,1%, 

fiind mai mică fată de trimestrul I 2019 (7,7%). Valoarea medie a ratei șomajului și a numărului de 
șomeri pentru anii 2017-2019 se prezintă în tabelul de mai jos: 

 

2017 2018 2019 

Valoarea 

medie a 

ratei 

șomajului 

Numărul 
de șomeri 

(mii) 

Valoarea 

medie a 

ratei 

șomajului 

Numărul 
de șomeri 

(mii) 

Valoarea 

medie a 

ratei 

șomajului 

Numărul 
de șomeri 

(mii) 
 

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6681&parent=0


Total pe 

republică 
3,9 38,4 2,9 51,6 5,1 46,9  

 

Pornind de la presumția că angajatorul, pentru optimizarea cheltuielilor, are opțiunea de eliberare a 

persoanei diin serviciu sau de reducere a timpului de muncă a acesteia, din punct de vedere bugetar, 
este mai rentabil să se opteze pentru opțiunea reducerii timpului de muncă comparativ cu șomajul 
clasic, pornind de la următoarele considerațiuni: 

a. indemnizațiile primite de la bugetul de stat de către angajați sunt scutite de impozitul pe venit 
(art.20 lit.a) din Codul fiscal), contribuții sociale și prime medicale (nu fac parte din categoria ”alte 
recompense”); 

b. salariul achitat de angajator se impozitează.  
 

Astfel, o persoană ce este șomeră, va beneficia de indemnizație din partea statului, acesta din urmă 
suportând doar cheltuieli în acest sens. Mecanismul prezentat prin prezentul concept presupune plata 
obligatorie a cel puțin 50% din salariu, ceea ce ar însemna că statul va încasa înapoi, din salariul 
achitat de angajator, sub formă de impozite și taxe, circa 45% (în baza exemplului de calcul 
menționat mai sus, ar reieși un sold net pozitiv de 256,85 lei, ceea ce constituie circa 19% din 

valoarea totală a impozitelor și taxelor salariale achitate și circa 23% din valoarea indemnizației 
acordate). 

Astfel, pornind de la numărul de șomeri și valoarea de executare a cheltuielilor ce țin de șomaj, se 
consideră că rectificarea realizată la Legea bugetului de stat ar putea fi suficientă pentru a acoperi 
atât plățile de șomaj pentru șomerii înregistrați, cât și pentru a acoperi compensațiile acordate 
salariaților, cărora li s-a redus ziua de muncă, conform conceptului prezentat mai sus, dat fiind faptul 

că va avea loc o diminuare a numărului de șomeri clasici din contul opțiunii descrise. 

 

b2) Pentru opțiunile alternative analizate, identificați impacturile completînd tabelul din anexa la 
prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv 

părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea 

 

 

Opțiunea alternativă va putea avea doar impacturi benefice pentru mediul de afaceri, fără a pune în 
sarcina mediului de afaceri suportarea unor costuri, permițând întreprinderilor de a interveni în 
raporturile de muncă în mod unilateral, și de a le adapta situației economice concrete din cadrul 
unității. 
 

Opțiunea alternativă va implica pe de altă parte suportarea de către salariați a unor pierderi, în 
dependență de timpul de muncă redus, costuri care nu pot fi anticipate în prezenta Analiză a 
Impactului de Reglementare, acestea depinzând de măsurile ce vor fi luate în cadrul fiecărei 
întreprinderi în parte. 

Cu titlu de drept comparat, se observă că legislația mai multor state reglementează un astfel de 
mecanism: România6, Bulgaria7[3], Cehia8[5], Belarus9[6]. 

c) Pentru opțiunile analizate, expuneți cele mai relevante/iminente riscuri care pot duce la eșecul 
intervenției și/sau schimba substanțial valoarea beneficiilor și costurilor estimate și prezentați 
presupuneri privind gradul de conformare cu prevederile proiectului a celor vizați în acesta 

 

Riscuri care pot duce la eșecul intervenției (opțiunea propusă): 

                                                           
6 Art. 52-53 din Codul muncii, <https://www.codulmuncii.ro/integral.php> 

7 Art. 138a din Codul muncii, 

<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/61136/119317/F134436446/BGR-

61136%20(EN).pdf>. 

8 Art. 209 din Codul muncii, 

<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/74435/81657/F933037295/CZE74435%20Eng

.pdf>. 
9 Art. 32 din Codul muncii, <http://xn----ctbfcfvic3abdqybq.xn--90ais/statya-32>. 

https://www.codulmuncii.ro/integral.php
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/61136/119317/F134436446/BGR-61136%20(EN).pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/61136/119317/F134436446/BGR-61136%20(EN).pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/74435/81657/F933037295/CZE74435%20Eng.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/74435/81657/F933037295/CZE74435%20Eng.pdf
http://трудовой-кодекс.бел/statya-32


- Reglementărilor propuse pot fi ineficiente și ar putea să nu fie în măsură să contribuie la reținerea 
salariaților în cadrul unității; 

- Reglementările propuse sunt în măsură să contribuie la reținerea salariaților în cadrul unor sectoare 
ale economiei, care, în timp, se pot dovedi ca fiind nesustenabile (se împiedică realocarea 
resurselor umane către unele sectoare cu un potențial mai ridicat); 

- Reglementările propuse ar putea crea riscul existenței unei duble presiuni asupra bugetelor publice 
(beneficierea de către una și aceeași persoană atât de ajutorul pentru stabilirea timpului de muncă 
parțial, cât și ulterior de ajutorul de șomaj); 

- Reglementările propuse ar putea fi adoptate în mod întârziat. 

Riscuri care pot duce la eșecul intervenției (opțiunea alternativă): 
Nu au fost identificate riscuri majore care ar putea duce la eșecul intervenției pentru opțiunea 
alternativă. 
 

Respectiva opțiune ar putea fi chiar mai preferată de către reprezentanții mediului de afaceri deoarece 
le oferă o gamă mai largă de posibilități în vederea gestionării resurselor umane și o posibilitate de 
reacție rapidă în cazul existenței unor motive economice obiective care impun reducerea costurilor 
de personal.  

 

Opțiunea alternativă ar putea aduce însă o puternică atingere drepturilor și intereselor salariaților, 

care vor considerabil dezavantajați, statul urmând să anticipeze respectivul fapt. 
 

d) Dacă este cazul, pentru opțiunea recomandată expuneți costurile de conformare pentru 
întreprinderi, dacă există impact disproporționat care poate distorsiona concurența și ce impact 
are opțiunea asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Se explică dacă sînt propuse măsuri de 
diminuare a acestor impacturi 

 

Costuri suplimentare de conformare pentru întreprinderi nu vor exista (decât pentru îndeplinirea 
procedurilor aferente obținerii ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial), conceptul 
propus aducând doar beneficii în ceea ce privește micșorarea costurilor aferente plății salariilor. 
 

Concluzie 

e) Argumentați selectarea unei opțiunii, în baza atingerii obiectivelor, beneficiilor și costurilor, 
precum și a asigurării celui mai mic impact negativ asupra celor afectați  

 

Având în vedere cele menționate în prezentul document de analiză a impactului de reglementare se 
poate concluziona că opțiunea propusă ar fi în măsură să satisfacă într-un mod egal interesele tuturor 

părților interesate și ar corespunde cel mai bine obiectivelor urmărite: 
 

(i) Oferirea dreptului angajatorilor de a stabili în mod unilateral timpul de muncă parțial pentru 
salariații din cadrul unității, pentru o perioadă limitată, angajatorii beneficiind de munca salariaților 
doar în măsura în care aceasta este necesară. Ulterior depășirii condițiilor economice care au stat la 
baza acestei decizii, angajatorii reiau activitatea cu normă întreagă;  
 

(ii) Salariații își păstrează locul de muncă și prestează munca pe fracțiune de normă, beneficiind de 
un salariu și ajutor din partea statului, cuantumul salariului pentru munca pe fracțiunea de normă 
fiind mai mare decât salariul pe care urmau să îl primească pentru timpul efectiv lucrat în cazul 
muncii pe fracțiune de normă stabilit prin acordul părților. 
 

(iii) Statul contribuie cu mijloace financiare sub formă de ajutor pentru salariații cu timp de muncă 
parțial, putînd preveni în acest fel șomajul respectivelor persoane și alte cheltuieli legate de 
finanțarea măsurilor pentru promovarea ocupării forței de muncă. 
 

5. Implementarea şi monitorizarea 



a) Descrieți cum va fi organizată implementarea opțiunii recomandate, ce cadru juridic necesită a 
fi modificat și/sau elaborat și aprobat, ce schimbări instituționale sînt necesare   

 

Implementarea opțiunii recomandate va necesita desfășurarea următoarelor activități: 
- Adoptarea hotărârilor de Guvern de punere în aplicare a legii; 
- Numirea persoanelor în cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției pentru Ocuparea Forței 

de Muncă și CNAS care vor examina cererile agenților economici privind acordarea 
ajutorului pentru salariații cu timpul de muncă parțial și procesarea plăților. 

 

b) Indicați clar indicatorii de performanță în baza cărora se va efectua monitorizarea  

- Numărul șomerilor înregistrați la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă; 
- Numărul beneficiarilor ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial. 

c) Identificați peste cît timp vor fi resimțite impacturile estimate și este necesară evaluarea 
performanței actului normativ propus. Explicați cum va fi monitorizată şi evaluată opţiunea 

 

Impacturile estimate vor fi resimțite peste un termen de 1-2 luni de la data adoptării legii, odată cu 
începerea depunerii cererilor și beneficierii de ajutor pentru salariații cu timp de muncă parțial. 
 

Evaluarea performaței actului normativ propus va fi necesară într-un termen scurt, de 6 luni, având 
în vedere impactul bugetar pe care îl produce. 

 

6. Consultarea 

a) Identificați principalele părţi (grupuri) interesate în intervenţia propusă  

I-ul grup de interese este constituit din autoritățile publice – Cancelaria de Stat, Ministerul 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Justiției, Agenția 
Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Congresul Autorităților Locale din Moldova, Consiliul 

Concurenței. 
Al II-lea grup este reprezentat de agenții economici, asociațiile patronale şi confederațiile 

naţionale care apără interesele agenților economici. 
Al III-lea grup este reprezentat de Confederația Naţională a Sindicatelor din Moldova și 

asociațiile acestora.  
Totodată, proiectul va fi: (i) prezentat în cadrul Grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru 

reglementarea activității de întreprinzător, (ii) supus expertizei anticorupție a Centrului Național 
Anticorupție, și (iii) supus expertizei juridice a Ministerului Justiției.  
 

Comentariile, obiecţiile şi propunerile părţilor consultate, inclusiv a societății civile și 
sectorului privat vor fi analizate şi luate în considerație la îmbunătăţirea proiectului şi Analizei 
Impactului de Reglementare. 

În rezultatul examinării propunerilor la proiect va fi întocmit tabelul de sinteză a 
recomandărilor şi vor fi expuse argumentele pentru neacceptarea sau acceptarea parțială a 

propunerilor. 

 

b) Explicați succint cum (prin ce metode) s-a asigurat consultarea adecvată a părţilor  

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 
decizional, Analiza Impactului de Reglementare și proiectul de lege vor fi plasate pe pagina web a 
Ministerului Economiei și Infrastructurii (www.mei.gov.md), la compartimentul „Transparență”, 
subcompartimentul „Transparență decizională”, rubrica „Anunțuri privind consultările publice”, 
pentru a fi accesibil publicului larg, pentru consultare publică, prezentarea de propuneri şi obiecţii.   

 

c) Expuneți succint poziția fiecărei entități consultate față de documentul de analiză a impactului 
şi/sau intervenţia propusă (se expune poziția a cel puțin unui exponent din fiecare grup de interese 
identificat) 

 

Comentariile, obiecţiile şi propunerile părţilor consultate vor fi expuse imediat după recepționarea 
acestora.  

 

Anexă  

http://www.mei.gov.md/


Tabel pentru identificarea impacturilor 

Categorii de impact Punctaj atribuit 

 Opțiunea  
propusă 

Opțiunea 
alterativă 1 

Opțiunea 
alterativă 2 

Economic 

costurile desfășurării afacerilor +2 +2  

povara administrativă -1 0  

fluxurile comerciale și investiționale 0 0  

competitivitatea afacerilor 0 0  

activitatea diferitor categorii de întreprinderi mici și 
mijlocii 

+1 +1  

concurența pe piață 0 0  

activitatea de inovare și cercetare 0 0  

veniturile și cheltuielile publice -2 0  

cadrul instituțional al autorităților publice 0 0  

alegerea, calitatea și prețurile pentru consumatori 0 0  

bunăstarea gospodăriilor casnice și a cetățenilor +1 -1  

situația social-economică în anumite regiuni 0 0  

situația macroeconomică 0 0  

alte aspecte economice 0 0  

Social 

gradul de ocupare a forței de muncă +1 +1  

nivelul de salarizare 0 -1  

condițiile și organizarea muncii 0 0  

sănătatea și securitatea muncii 0 0  

formarea profesională 0 0  

inegalitatea și distribuția veniturilor 0 0  

nivelul veniturilor populației 0 -1  

nivelul sărăciei 0 0  

accesul la bunuri și servicii de bază, în special pentru 
persoanele social-vulnerabile 

0 0  

diversitatea culturală și lingvistică 0 0  

partidele politice și organizațiile civice 0 0  

sănătatea publică, inclusiv mortalitatea și 
morbiditatea 

0 0  

modul sănătos de viață al populației 0 0  

nivelul criminalității și securității publice 0 0  

accesul și calitatea serviciilor de protecție socială 0 0  

accesul și calitatea serviciilor educaționale 0 0  

accesul și calitatea serviciilor medicale 0 0  

accesul și calitatea serviciilor publice administrative 0 0  

nivelul și calitatea educației populației 0 0  

conservarea patrimoniului cultural 0 0  

accesul populației la resurse culturale și participarea 
în manifestații culturale 

0 0  

accesul și participarea populației în activități sportive 0 0  

discriminarea 0 0  

alte aspecte sociale 0 0  

De mediu 

clima, inclusiv emisiile gazelor cu efect de seră și 
celor care afectează stratul de ozon 

0 0  

calitatea aerului 0 0  



calitatea și cantitatea apei și resurselor acvatice, 
inclusiv a apei potabile și de alt gen 

0 0  

biodiversitatea 0 0  

flora 0 0  

fauna 0 0  

peisajele naturale 0 0  

starea și resursele solului 0 0  

producerea și reciclarea deșeurilor 0 0  

utilizarea eficientă a resurselor regenerabile și 
neregenerabile 

0 0  

consumul și producția durabilă 0 0  

intensitatea energetică 0 0  

eficiența și performanța energetică 0 0  

bunăstarea animalelor 0 0  

riscuri majore pentru mediu (incendii, explozii, 

accidente etc.) 

0 0  

utilizarea terenurilor 0 0  

alte aspecte de mediu 0 0  

Tabelul se completează cu note de la -3 la +3,  în drept cu fiecare categorie de impact, pentru fiecare 
opțiune analizată, unde variația între -3 și -1 reprezintă impacturi negative (costuri), iar variația 
între 1 și 3 – impacturi pozitive (beneficii) pentru categoriile de impact analizate. Nota 0 reprezintă 
lipsa impacturilor. Valoarea acordată corespunde cu intensitatea impactului (1 – minor, 2 – mediu, 

3 – major) față de situația din opțiunea „a nu face nimic”,  în comparație cu situația din alte opțiuni 
și alte categorii de impact. Impacturile identificate prin acest tabel se descriu pe larg, cu 
argumentarea punctajului acordat, inclusiv prin date cuantificate, în compartimentul 4 din 
Formular, lit. b1) și, după caz,  b2), privind analiza impacturilor opțiunilor. 

Anexe 

1. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative – 3 file; 

2. Nota informativă a proiectului de lege – 5 file.  
 



   

 

CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII  MOLDOVA 

GRUPUL DE LUCRU  

AL COMISIEI DE STAT PENTRU REGLEMENTAREA  

ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR 
 

 

  

 

Nr. 38-02-8057 
 

Chişinău 
 

  3 septembrie 2020 

 

Casa Guvernului, of. 625 

MD-2033, Chișinău, 
Republica Moldova  

 

 

Telefon:  373 22 250 442 

 

 

E-mail: secretariat.gl.air@gov.md   
 

 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 
 

Ref.: adresa nr.06/1-4904 din 11.08.2020 

 

 

În temeiul art.19 alin.(2) lit. b) din Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de 

bază de reglementare a activității de întreprinzător, pct. 29 subpct.2) și pct.34 subpct.2) 

lit. b) ale Regulamentului Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea 

activității de întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1429/2008, Grupul de 

lucru, în cadrul ședinței din 25 august 2020 anul în curs, a examinat și a susținut analiza 

impactului de reglementare la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative 

cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și recomandărilor expertului 
Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare și ale membrilor Grupului de 
lucru a Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.  

Extrasul din Procesul-verbal nr.29 al ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat 
pentru reglementarea activității de întreprinzător din 25 august 2020 se anexează.    

 

 

Secretar general adjunct al Guvernului,  

Președinte al Grupului de lucru al  
Comisiei de stat pentru reglementarea  

activității de întreprinzător         Roman CAZAN 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Digitally signed by Cazan Roman
Date: 2020.09.03 18:02:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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EXTRAS 

din PROCESUL-VERBAL nr.29 

al ședinței Grupului de lucru  
al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător 

(Ședință prin corespondență) 
 

25 august 2020 

 

 
Au participat :  
 

Membrii Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător: 
 

Marina Bzovîi - director executiv al Asociației Naționale a Companiilor din 
Domeniul TIC 
 

Ana Groza - director executiv al Asociației Investitorilor Străini (FIA) 
 

Carolina Linte - 
 

director executiv al Asociației Patronale Asociația Națională a 
Producătorilor de Lapte și Produse Lactate „Lapte” 
 

Russu Diana - șef al Direcției susținere și promovare a membrilor CCI a 
Republicii Moldova, Camera de Comerț și Industrie  
 

Elena Bejenaru  - director executiv al Federației Patronale a Constructorilor, 
Drumarilor și a Producătorilor Materialelor de Construcție 
„CONDRUMAT” 
 

Victor Baciu 

 

- consultant de politici, Asociația Patronală „Camera de Comerț 
Americană din Moldova” 
 

Roman Gapeev - șef al Serviciului transport feroviar, Direcția transport, 
Ministerul Economiei și Infrastructurii 
 

Valentina Chiper  - șef al Secției reglementarea mediului de afaceri și întreprinderi 
mici și mijlocii, Direcția politici economice și mediul de 
afaceri, Ministerul Economice și Infrastructurii 
 

Alexandru Leonte  - consultant principal în Direcția urbanism, construcții și 
locuințe, Ministerul Economiei și Infrastructurii 

Maria Nagornîi 
 

- șef al Direcției politici de prevenire a poluării și evaluării de 
mediu, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului 
 

Vitalie Dragan  

 

- șef al Direcției politici în domeniul medicină veterinară și 
siguranța alimentelor de origine animalieră, Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
 

Victoria Ciorbă - consultant principal în Direcția avizarea acte normative, 
Ministerul Justiției 
 

Alexandru Tocarjevschi  - șef al Direcției politici în domeniul ordinii și securității publice, 
Ministerul Afacerilor Interne 
 

Svetlana Nunu - consultant principal în Direcția acte guvernamentale, 
Cancelaria de Stat, secretarul Grupului de lucru 
 

 

 

 

 

 

 

 



Responsabili din cadrul autorităților publice centrale:  
 

Daniela Demișcan -  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Direcția 
politici în domeniul sănătății publice, șef Direcție 
 

Mariana Gîncu -  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Direcția 
politici în domeniul sănătății publice 
 

Alexandru Ghețu -  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Direcția 
politici în domeniul raporturilor de muncă și 
parteneriatului social 
 

Ion Șalaru -  Agenția Națională pentru Sănătate Publică, șef adjunct 

Constantin Solomon -  Agenția Națională pentru Sănătate Publică 

Ion Răuleț -  Ministerul Economiei și Infrastructurii, Direcția politici 
economice și mediul de afaceri 
 

Tatiana Pîrgari -  Ministerul Economiei și Infrastructurii, Direcția politici 

economice și mediul de afaceri, Secție politici economice 
 

Elena Becu -  Agenția Relații Funciare şi Cadastru, Direcția relații 
funciare şi protecția solurilor 
 

Rodica Adam  -  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
Direcția politici de producție, procesare și reglementare a 
calității produselor de origine animalieră 
 

 

Experți al Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare: dl Oleg Chelaru, dl Nicolae Boțan, 
dl Victor Ermurachi, dna Natalia Crețu, dl Eduard Sîrbu 

 

5. Examinarea analizei impactului de reglementare  

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative  
(Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă şi asigurarea de șomaj,  

 Codul muncii al Republicii Moldova). 
 

Autor: Ministerul Economiei și Infrastructurii 
_________________________________________________________________ 

 

Opinia expertului Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare, dl  Oleg Chelaru  
 

Analiza de impact în cauză a fost examinată cu scopul de a identifica nivelul de corespundere a 

acesteia cu principiile și cerințele de formă și conținut prevăzute de Metodologia de analiză a 
impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea de 
Guvern nr.23/.2019 (în continuare – Metodologia). 

Analiza de impact conține argumentarea necesității intervenției în cadrul normativ național ce 
ține de raporturile de muncă cu un nou  instrument - stabilirea timpului de muncă parțial de către 
angajator și stabilirea de ajutor pentru salariații cu timp de muncă parțial - care ar permite 

flexibilizarea într-un mod reciproc avantajos a raporturilor de muncă în cazul reducerii temporare a 
activității economice datorită unor situații excepționale, care ar fi în măsură să satisfacă concomitent 

și în egală măsură interesele economice ale angajatorilor și ale salariaților. 
 

În principiu analiza impactului corespunde în mare parte cu cerințele și rigorile Metodologiei de 
analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative. 

 

Totodată se recomandă de lua în considerație următoarele: 
 

La stabilirea obiectivelor.  

La acest capitol obiectivele identificate se recomandă de formulat cuantificat, măsurabil, fixat în 
timp (având la bază cifrele din sondajul menționat în analiza de impact desfășurat de către Asociația 
Patronală „Camera de Comerț Americană din Moldova” în perioada 30 martie – 6 aprilie 2020). 



Obiectivele urmează a fi analizate și în raport cu indicatorii de performanță din capitolul legat de 
monitorizare. 

 

Analiza impacturilor opțiunilor.  
În analiza impactului de reglementare la acest compartiment autorii au completat tabelul din 

anexă, însă conform Metodologiei, impacturile identificate în tabelul din anexa se descriu pe larg, cu 
argumentarea punctajului acordat, inclusiv prin date cuantificate, în compartimentul 4 din Formular, 
lit.b1) şi, după caz, b2), privind analiza impacturilor opțiunilor. 

 

În partea ce ține de consultările publice1.  

Din informația prezentată în analiza de impact rezultă că consultările nu au avut loc. Se 
recomandă autorilor de a iniția consultările (prin metode active de consultare și nu doar plasarea pe 
pagina web a autorității) și a expune poziția părților interesate identificate la litera a) din acest 
compartiment. La fel conform Metodologiei se oferă informația despre data și locul publicării actului 
de analiză a impactului, precum şi timpul oferit publicului pentru comentarii. Este obligatorie 
expunerea poziției a cel puțin unui exponent din fiecare grup de interese identificat. Se indică separat 
consultările efectuate pe marginea documentului de analiză a impactului. 

 

Concluzii și recomandări:  
Analiza impactului corespunde în mare parte cu cerințele și rigorile Metodologiei de analiză a 

impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, și este argumentată 
oportunitatea/necesitatea intervenției din partea statului. 

Se recomandă membrilor Grupului de lucru susținerea analizei în cauză, iar autorilor 
perfecționarea documentului în conformitate cu recomandările expuse. 

 

Opiniile membrilor Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea 

activității de întreprinzător  
 

Dna Marina Bzovîi 
Se susţine. 
 

Dna Ana Groza 

Se susţine cu condiţia luării în considerare a obiecţiilor şi recomandărilor expertului 
Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare.  

 

Dna Carolina Linte 

Se susţine cu condiţia luării în considerare a obiecţiilor şi recomandărilor expertului 
Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare.  

 

Dna Diana Russu 

Se susţine cu condiţia luării în considerare a obiecţiilor şi recomandărilor expertului 
Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare.  

 

Dna Elena Bejenaru 

Se susţine cu condiţia luării în considerare a obiecţiilor şi recomandărilor. 
Se va efectua perfectarea analizei impactului de reglementare în conformitate cu obiecțiile și 

recomandările expuse de către expertul Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare. 
 

Dl Victor Baciu 

Se susţine. 
 

Dl Roman Gapeev 

Se susţine cu condiţia luării în considerare a obiecţiilor şi recomandărilor. 
                                                 
1 Proiectul dat are impact și asupra bugetului de stat, iar potrivit p.11, 2/1 a HG nr.23/2019 Pînă la înregistrarea 
proiectului de act normativ de Cancelaria de Stat, varianta iniţială a analizei impactului în cazul proiectelor care conţin 
reglementări cu impact asupra bugetului public naţional sau a unor componente din cadrul acestuia, se consultă cu 
Ministerul Finanţelor. 



 

Dna Valentina Chiper 

Se susținere analiza impactului de reglementare cu condiția perfecționării documentului în 
conformitate cu recomandările expuse în opinie de către expertul Secretariatului Evaluării Impactului 
de Reglementare. 

 

Dl Alexandru Leonte 

Se susţine cu condiţia luării în considerare a obiecţiilor şi recomandărilor. 
 

Dna Maria Nagornîi 
Se susţine. 
 

Dl Vitalie Dragan 

Se susţine. 
 

 

Dna Victoria Ciorbă 

Se susţine cu condiţia luării în considerare a obiecţiilor şi recomandărilor expertului 
Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare.  

 

Dl Alexandru Tocarjevschi 

Se susţine cu condiţia luării în considerare a obiecţiilor şi recomandărilor expertului 
Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare.  
 

S-a decis: analiza de impact se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și 
recomandărilor expertului Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare și ale membrilor 
Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător (4 - se susține; 
9 – se susține condiționat).   

 

 

 

Președintele Grupului de lucru     Roman CAZAN  

 



 

 
 

 
nr. 06/1 – 5639  

din 14.09.2020 

 

Cancelaria de Stat   

 
CERERE 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat  
a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative 

 

Nr. 

crt. 
Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Categoria şi denumirea proiectului Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea unor acte normative (Codul muncii al RM; Legea 

nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi 
asigurarea de șomaj) 

2. Autoritatea care a elaborat 

proiectul 

Ministerul Economiei şi Infrastructurii  

3. Justificarea depunerii cererii  Elaborarea proiectului urmărește reglementarea unei instituții juridice 
noi care ar permite flexibilizarea într-un mod reciproc avantajos a 

raporturilor de muncă în cazul reducerii temporare a activității 
economice datorită unor situații excepționale 

4. Lista autorităţilor şi instituţiilor a 
căror avizare este necesară 

1. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  
2. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 
3. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
4. Ministerul Finanțelor 
5. Ministerul Justiției 
6. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 

7. Consiliul Concurenței 
8. Congresul Autorităților Locale din Moldova  
9. Grupul de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activității 
de întreprinzător 
10. Centrul Național Anticorupție 

5. Termenul-limită pentru depunerea 
avizelor/expertizelor 

10 zile lucrătoare  

6. Persoana responsabilă de 
promovarea proiectului 

Pîrgari Tatiana, consultant principal al Secției politici economice, 

Direcția politici economice și mediul de afaceri  
Tel.022-250-652, e-mail: tatiana.pirgari@mei.gov.md  

7. Anexe  1. Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului 

de lege pentru modificarea unor acte normative 

2. Nota informativă a proiectului 

3. Analiza Impactului de Reglementare a proiectului  

8. Data şi ora depunerii cererii Conform semnăturii electronice  
9. Semnătura Semnat electronic  

 

 

    Secretar general                                                                                  Lilia PALII  

 

 

 

 

Ex. T. Pîrgari Tel. 022 250 652 

__________________________________________________________________________________________________________________ Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Chişinău, MD-2012, tel. +373 22 250107, fax +373 22 234064 

e-mail: secretariat@mei.gov.md, Pagina web: www.mei.gov.md  

Ministerul Economiei  și Infrastructurii  
al Republicii Moldova 
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