
 
Către: Viorica DUMBRĂVEANU 
Ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 
 
Copie: Nelea RUSU 
Secretar de Stat, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 
 
Nr. 46 din 10 aprilie 2020 
 
Ref.: Comentariile A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” asupra proiectului de lege pentru 
modificarea Codului muncii (munca la distanță) 
 
Stimată doamnă Ministru, 
 
Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare 
„AmCham Moldova”). 
 
Prin prezenta scrisoare, supunem atenției dumneavoastră comentariile AmCham Moldova asupra 
proiectului de lege pentru modificarea Codului muncii (munca la distanță), precum urmează. 
 
1. Se propune ca pe tot parcursul proiectului de lege noțiunea de „muncă la distanță” să fie înlocuită 

cu „telemunca” din următoarele considerente: 
 
(i) noțiunea de „telemuncă” pentru acest tip de formă de organizare a muncii este folosit în legislația 

europeană; 
(ii) folosirea termenului de „muncă la distanță” va crea confuzii cu „munca la domiciliu”, precum și 

cu munca salariaților care au clauze de mobilitate în contractele de muncă. Menționăm că atât 
munca la domiciliu, munca salariaților cu clauză de mobilitate, cât și telemunca sunt forme de 
organizare a muncii în afara sediului sau sediilor angajatorului;   

(iii) specificul telemuncii constă în folosirea tehnologiilor informaționale la prestarea muncii. Din 
conținutul proiectului de lege nu este clară distincția între munca la domiciliu, prestată cu ajutorul 
tehnologiilor informaționale, și munca la distanță prestată cu ajutorul acelorași tehnologii.  Chiar 
dacă nota informativă specifică precum că munca la distanță ar fi prestată în alte locuri decât 
domiciliul salariatului sau sediul angajatorului, acest lucru nu este clar prevăzut în proiectul de 
lege. 

 
2. Se propune redenumirea capitolul IX1 în „Capitolul IX1. TELEMUNCA” și expunerea articolului 2921 

alin. (1)  în următoarea redacție: 
 
„Articolul 2921. Telemunca 
(1) Telemunca reprezintă forma de organizare a muncii în domeniile de activitate în care este posibilă 
prestarea acesteia, prin care salariatul îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, calificării sau profesiei 
pe care o deţine, în alt loc sau în alte locuri decît locul de muncă organizat de angajator, folosind mijloacele 
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor care sunt procurate din mijloace proprii sau îi sunt puse la 
dispoziție  de angajator în acest scop. Prestarea muncii în regim de telemuncă nu presupune existența unui 
loc stabil de muncă și nu reprezintă pentru angajator o subdiviziune a unității.”. 
 
Comentarii 
În opinia noastră, art. 2921 în redacția proiectului de lege nu descrie suficient de precis particularitățile 
muncii la distanță (telemuncii) și nu corespunde necesităților (curente și viitoare) ale mediului de afaceri. 



 
În redacția propusă definiția telemuncii a fost completată cu următoarele: 

(i) Reglementarea faptului că telemunca poate fi prestată în alt loc sau în alte locuri decât locul 
de muncă organizat de angajator – respectiva completare derivă din faptul că telemunca nu 
ar trebui să presupună prestarea muncii doar în cadrul unui loc fix (altul decât cel organizat 
de angajator), ci în mai multe locuri, fără a exista un loc stabil de muncă. Respectiva 
completare va oferi o mai mare flexibilitate în organizarea muncii salariaților. 

(ii) Reglementarea faptului că mijloacele tehnologiei informației și comunicațiilor pot fi 
procurate din mijloacele salariaților sau puse la dispoziția lor de angajator – din conținutul 
proiectului nu reiese destul de precis faptul că mijloacele tehnologiei informației și 
comunicațiilor pot fi deținute sau procurate de către salariați, caz în care angajatorii nu ar fi 
obligați să i le pună la dispoziție, putând însă, după caz, să compenseze cheltuielile suportate. 
Respectiva completare va oferi o mai mare flexibilitate în organizarea muncii salariaților. 

(iii) Reglementarea faptului că prestarea muncii în regim de telemuncă nu presupune existența 
unui loc stabil de muncă și nu reprezintă pentru angajator o subdiviziune a unității – în 
legătură cu încheierea, sau, după caz, modificarea contractelor de muncă prin stabilirea 
regimului de telemuncă, ținând cont de prevederile art. 5 pct. 29) din Codul fiscal, în sarcina 
angajatorilor poate naște obligația de înregistrare a subdiviziunii fiscale și achitarea 
impozitului pe venit aferent fiecărei „subdiviziuni”. Completarea propusă va contribui la 
specificarea clară a faptului că prestarea muncii prin telemuncă nu dă naștere obligației de 
înregistrare a unei subdiviziuni în sens fiscal. 

 
3. Se propune expunerea art. 2921 alin. (2) în următoarea redacție: 
 
„(2) Salariații pot presta munca în regim de telemuncă dacă această posibilitate este prevăzută în 
contractul individual de muncă, sau în acordul suplimentar la acesta, sau în baza unei cereri scrise a 
salariatului (inclusiv depuse prin mijloace electronice), acceptate de angajator.”. 
 
Comentarii 
Completarea propusă va simplifica procedura de stabilire a regimului de telemuncă și va asigura 
flexibilitatea în raporturile dintre angajatori și salariați. 
 
În opinia noastră, este deosebit de important reglementarea faptului că stabilirea regimului de muncă 
poate fi efectuată în baza unei cereri scrise a salariatului, inclusiv depuse prin mijloace electronice, ceea 
ce în condiţiile când se impune un asemenea regim (adică când salariatul nu se poate deplasa la serviciu, 
indiferent de motiv) este deosebit de important, dacă nu chiar unica posibilitate de a stabili asemenea 
regim. 
 
Menționăm că, de curând, legislația civilă modernizată recunoaște efectele juridice ale unor asemenea 
acte juridice încheiate prin utilizarea mijloacelor electronice (a se vedea art. 319 din Codul civil 
modernizat). 
 
4. Se propune expunerea art. 2921 alin. (3) în următoarea redacție: 
 
„(3) Modul de asigurare a salariaților care prestează munca în regim de telemuncă cu mijloacele 
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi/sau serviciile de comunicații electronice necesare, modul şi 
termenele de compensare a cheltuielilor pentru serviciile de comunicaţii electronice necesare şi/sau a altor 
cheltuieli legate de prestarea muncii în regim de telemuncă, modul de asigurare a securităţii informației, 
modalitatea de evidență a orelor de muncă prestate sau de primire-predare a lucrării sau prestaţiei 
efectuate, măsurile de securitate și sănătate în muncă, precum și alte particularități privind telemunca, 



 
după caz, pot fi stabilite în contractul individual de muncă, în acordul suplimentar la acesta, în 
regulamentul intern al unităţii ori în alt act normativ la nivel de unitate, inclusiv în ordinul angajatorului.”. 
 
Comentarii 
Se consideră oportun stabilirea unui articol de interpretare largă care ar oferi posibilitatea angajatorilor 
și salariaților de a reglementa regimul de telemuncă într-un mod cât mai flexibil și reciproc avantajos, 
excluzându-se caracterul rigid al normelor. 
 
În opinia noastră, regimul de telemuncă nu poate și nu trebuie să fie reglementat prin intermediul 
articolelor propuse în proiect (art. 2922, art. 2923), care sunt inutile și îngreunează nejustificat procedura 
de stabilire a acestui regim. 
 
Ținând cont de multitudinea și diversitatea raporturilor care se pot naște între angajatori și salariați prin 
stabilirea regimului de telemuncă, unele obligații stabilite inițial în proiect (modalitatea de evidență a 
orelor de muncă, condițiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente telemuncii, măsurile de 
securitate și sănătate în muncă, etc.) urmează a se reglementa prin înțelegerea dintre părți în contractul 
individual de muncă, acordul suplimentar la acesta, sau, după caz, în regulamentul intern al unității, alt 
act normativ la nivel de unitate, inclusiv în ordinul angajatorului. 
 
Redacția respectivă presupune (i) strămutarea normelor art. 2922, art. 2923 din proiectul de lege inițial 
într-un singur alineat, (ii) permiținând însă flexibilizarea raporturilor între părți și (iii) excluderea 
obligativității respectării în toate cazurile a unor norme care sunt nepotrivite pentru activitatea tuturor 
angajatorilor. 
 
5. Se propune excluderea art. 2922, 2923, 2924 ținând cont de argumentele menționate mai sus și de 

faptul încadrării reglementărilor care le conțin în cadrul unui singur articol (art. 2921 în redacția 
propusă de către AmCham). 

 
6. Se propune expunerea art. 126 alin. (2) din Cod în următoarea redacție: 
„(2) În baza unei cereri scrise, în timpul aflării în concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului, 
femeia sau persoanele menționate la art. 124 alin. (4) pot să lucreze în condițiile timpului de muncă parțial, 
și/sau la domiciliu sau în regim de telemuncă.”. 
 
Comentarii 
Respectiva completare se propune a se efectua în vederea încadrării organice a noilor prevederi în cadrul 
normativ în vigoare, respectându-se normele de tehnică legislativă prevăzute la art. 3 alin. (4) din Legea 
nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 
 
7. Se propune modificarea art. 69 din Cod și introducerea unui articol nou, art. 691, în următoarea 

redacție: 
 
„Articolul 69. Schimbarea temporară a locului de muncă 

(1) Prin derogare de la prevederile art. 68 alin. (1), locul de muncă al salariatului poate fi schimbat 

temporar de către angajator, fără efectuarea modificărilor în contractul individual de muncă, în cazurile 

prevăzute la art. 691, 70 şi 71. 

(2) Pe durata schimbării temporare a locului de muncă în temeiul art. 70 şi 71, salariatul îşi menţine funcţia, 

salariul mediu şi alte drepturi prevăzute de contractul colectiv şi de cel individual de muncă. 



 
Articolul 691 Schimbarea temporară a locului de muncă în cazul unui impediment sau în scopul protejării 

securității si sănătății salariatului în perioada stării de urgenţă, calamităţilor naturale, epidemiilor, 

pandemiilor  

(1) În cazul unui impediment care are ca efect imposibilitatea prestării de către salariat a muncii la locul 

de muncă organizat de angajator sau în scopul protejării securității si sănătății salariatului în perioada 

stării de urgenţă, calamităţilor naturale sau tehnogene, epidemiilor, pandemiilor, angajatorul poate, în 

funcţie de specificul muncii salariatului, dispune, prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) motivat, 

schimbarea temporară a locului de muncă al salariatului cu prestarea muncii la domiciliu sau în regim de 

telemuncă. Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) se comunică salariatului în timp util, inclusiv prin 

mijloacele electronice.  

(2) Perioada de timp în care salariatul va presta munca la domiciliu sau în regim de telemuncă va fi stabilită 

de către angajator şi nu poate depăşi durata existenţii impedimentului sau perioada existenţei pericolului 

real şi iminent pentru securitatea şi sănătatea salariaţilor, după caz.  

(3) Pe durata schimbării temporare a locului de muncă în temeiul prezentului articol, salariatul își menține 

funcția și alte drepturi prevăzute de contractul colectiv și de cel individual de muncă, cu excepția când 

angajatorul și salariatul vor conveni altfel de comun acord în scris, inclusiv prin mijloace electronice.”. 

Comentarii 
Declararea stării de urgență și raporturile fizice limitate între angajatori și salariați în perioada pandemiei, 
a demonstrat caracterul rigid al normelor Codului muncii și imposibilitatea angajatorilor de a adapta 
raporturile de muncă cu salariații într-un mod flexibil și rapid. 
 
Respectivele modificări se impun datorită imperfecțiunii normelor Codului muncii în vigoare și necesitatea 
respectării unui șir de formalități pentru modificarea raporturilor de muncă, fapt care, în condițiile unor 
situații excepționale, nu sunt benefice nici angajatorilor, nici salariaților. 
 
Noile reglementări stabilesc posibilitatea de (i) schimbare temporară a locului de muncă al salariatului cu 
efectuarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă, (ii) cu menţinerea funcţiei şi altor drepturi ale 
salariatului prevăzute de contractul colectiv şi de cel individual de muncă, (iii) pentru o perioadă care nu 
poate depăși durata existenței impedimentului sau perioada existenței pericolului real și iminent pentru 
securitatea și sănătatea salariaților, evitându-se în acest fel posibilitatea exercitării oricăror abuzuri din 
partea angajatorilor. 
 
Propunerile sistematizate ale AmCham Moldova se anexează la această scrisoare. 
 
Vă mulțumim pentru colaborare și vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru orice informații 
suplimentare. 
 
Cu respect, 

 
 
Mila Malairău  
Director Executiv  
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 
 



 
Anexă 

 
Propunerile AmCham Moldova privind reglementarea telemuncii și perfecționarea legislației muncii 
 
Articolul 69. Schimbarea temporară a locului de muncă 

(1) Prin derogare de la prevederile art. 68 alin. (1), locul de muncă al salariatului poate fi schimbat 

temporar de către angajator, fără efectuarea modificărilor în contractul individual de muncă, în cazurile 

prevăzute la art. 691, 70 şi 71. 

(2) Pe durata schimbării temporare a locului de muncă în temeiul art. 70 şi 71, salariatul îşi menţine 

funcţia, salariul mediu şi alte drepturi prevăzute de contractul colectiv şi de cel individual de muncă. 

Articolul 691 Schimbarea temporară a locului de muncă în cazul unui impediment sau în scopul protejării 

securității si sănătății salariatului în perioada stării de urgenţă, calamităţilor naturale, epidemiilor, 

pandemiilor  

(1) În cazul unui impediment care are ca efect imposibilitatea prestării de către salariat a muncii la locul 

de muncă organizat de angajator sau în scopul protejării securității si sănătății salariatului în perioada 

stării de urgenţă, calamităţilor naturale sau tehnogene, epidemiilor, pandemiilor, angajatorul poate, în 

funcţie de specificul muncii salariatului, dispune, prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) motivat, 

schimbarea temporară a locului de muncă al salariatului cu prestarea muncii la domiciliu sau în regim de 

telemuncă. Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) se comunică salariatului în timp util, inclusiv prin 

mijloacele electronice.  

(2) Perioada de timp în care salariatul va presta munca la domiciliu sau în regim de telemuncă va fi stabilită 

de către angajator şi nu poate depăşi durata existenţii impedimentului sau perioada existenţei pericolului 

real şi iminent pentru securitatea şi sănătatea salariaţilor, după caz.  

(3) Pe durata schimbării temporare a locului de muncă în temeiul prezentului articol, salariatul își menține 

funcția și alte drepturi prevăzute de contractul colectiv și de cel individual de muncă, cu excepția când 

angajatorul și salariatul vor conveni altfel de comun acord în scris, inclusiv prin mijloace electronice. 

Articolul 126. Concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 4 ani 
(2) În baza unei cereri scrise, în timpul aflării în concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului, 
femeia sau persoanele menționate la art. 124 alin. (4) pot să lucreze în condițiile timpului de muncă 
parțial, și/sau la domiciliu sau în regim de telemuncă. 
 
Capitolul IX1 
TELEMUNCA 
 
Articolul 2921. Telemunca 
(1) Telemunca reprezintă forma de organizare a muncii în domeniile de activitate în care este posibilă 
prestarea acesteia, prin care salariatul îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, calificării sau profesiei 
pe care o deţine, în alt loc sau în alte locuri decît locul de muncă organizat de angajator, folosind mijloacele 
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor care sunt procurate din mijloace proprii sau îi sunt puse la 
dispoziție de angajator în acest scop. Prestarea muncii în regim de telemuncă nu presupune existența unui 
loc stabil de muncă și nu reprezintă pentru angajator o subdiviziune a unității. 
 



 
(2) Salariații pot presta munca în regim de telemuncă dacă această posibilitate este prevăzută în contractul 
individual de muncă, sau în acordul suplimentar la acesta, sau în baza unei cereri scrise a salariatului 
(inclusiv depuse prin mijloace electronice), acceptate de angajator. 
 
(3) Modul de asigurare a salariaților care prestează munca în regim de telemuncă cu mijloacele tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor şi/sau serviciile de comunicații electronice necesare, modul şi termenele de 
compensare a cheltuielilor pentru serviciile de comunicaţii electronice necesare şi/sau a altor cheltuieli 
legate de prestarea muncii în regim de telemuncă, modul de asigurare a securităţii informației, 
modalitatea de evidență a orelor de muncă prestate sau de primire-predare a lucrării sau prestaţiei 
efectuate, măsurile de securitate și sănătate în muncă, precum și alte particularități privind telemunca, 
după caz, pot fi stabilite în contractul individual de muncă, în acordul suplimentar la acesta, în 
regulamentul intern al unităţii ori în alt act normativ la nivel de unitate, inclusiv în ordinul angajatorului. 
 
 
 
 
 
 
 


