
 

 

Către:  Ministerul Muncii și Protec ției Sociale 
Data:  28 iunie 2021 
Subiect: Solicitare întâlnire referitoare la Kurzar beit 
 
 
Stimată doamnă Ministru, 
 

Ne adresăm dvs. în legătură cu instituţia legală „Kurzarbeit”, un instrument util şi binevenit, care 
a fost rezultatul unei colaborări între Guvern şi CDR pe care organizaţia noastră a considerat-o foarte 
fructuoasă. 
Având în vedere: 

- Implementarea Kurzarbeit, care se dovedește, pe durata stării de alertă cu care ne confruntăm, 
o soluție eficientă de salvare a unor business-uri și a unor locuri de muncă, evitând intrarea 
masivă în șomaj sau a obținerii unor venituri sub limita subzistenței pentru mulţi salariați, ceea 
ce ar genera probleme sociale; 

- Aplicarea Kurzarbeit într-o manieră corectă de către angajatori de la adoptarea sa și până în 
prezent, fără înregistrarea de abuzuri; 

- Faptul că după ridicarea stării de alertă sau chiar după dispariția pandemiei generate de 
COVID-19 unele industrii nu își vor putea reveni fără un sprijin o lungă perioadă de timp, 
generând consecințe negative și pentru alte industrii, fapt menţionat inclusiv în recomandări 
pe plan international pentru România 
(https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/05/28/romania-2021-article-iv-concluding-
statement); 

- Legătura de interdependență dintre operatorii români și mediul economic, social și politic din 
afara României unde anumite afaceri partenere sunt în derivă, cu consecințe negative pentru 
unele afaceri din România, 

 
Considerăm că extinderea aplicabilității Kurzarbeit și în alte cazuri decât în cele în care este instituită 

starea de urgență/ alertă/ asediu, precum şi în afara termenului de trei luni de la data încetării ultimei 
perioade în care a fost instituită starea de urgență/ alertă/ asediu, în sensul permiterii aplicării Kurzarbeit 
de către angajatori în potențiale momente de criză locală/ națională/ regională sau chiar mondială, 
indiferent de cauzele acesteia, ar fi binevenită. 

Acest aspect a fost ridicat și în Plenara CDR la care a participat și domnul Florin Cîțu, Prim-Ministrul 
României, care și-a exprimat deschiderea pentru discuții pe acest subiect. 

 
În concluzie, vă propunem o întâlnire pentru a discuta în ce condiții s-ar putea realiza o asemenea 

extindere.  
 
Vă rugăm să ne comunicați disponibilitatea dumneavoastră pentru întâlnirea menționată și vă 

mulțumim anticipat pentru aceasta. 
 
 
 
Cu deosebită stimă, 
 
Ileana Refat 
Lider al Grupului de Lucru pentru Muncă 
 
Coaliţia pentru Dezvoltarea României 
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