
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

privind planul special de gestiune a resurselor umane

Senatul adopta prezentul protect de lege

Art.I.- Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.555 din 5 

iulie 2019, se modifica §i se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 368, se introduce un nou articol:
„Articolul 368
Planul special de gestiune a resurselor umane
(1) Planul special de gestiune a resurselor umane este realizat de catre 

conducatorul autoritalii sau institujiei publice, m urmatoarele situa^ii:
a) in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitajii autoritalii 

sau institutiei publice, partial sau in intregul sau, pe baza unor decizii exteme 

instituliei §i care fac imposibila desfa§urarea activitatii conform atributiilor sale 

legale;
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b) pe durata intreruperii sau reducerii temporare a activitalii 
autorita^ii sau institujiei publice, partial sau in intregul sau, ca urmare a decretarii 
starii de asediu sau starii de urgenta potrivit art.93 alin.(l) din Constitutia 

Romaniei, republicata.
(2) Conducatorul autoritatii sau institutiei publice este obligat ca, in 

termen de 5 zile de la data aparitiei oricareia dintre situatiile prev^te la alin.(l), 
sa stabileasca planul special de gestiune a resurselor umane, cu consultarea 

prealabila a sindicatelor reprezentative de la nivelul autoritatii sau institutiei 
publice sau a reprezentantilor functionarilor publici §i/sau ai salariatilor, dupa caz.
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In situatia m care nu exista niciun sindicat reprezentativ la nivelul autoritatii sau 

institutiei publice, la consultarea prealabila participa organizajiile sindicale 

reprezentative la nivel superior, daca sindicatele nereprezentative sunt afiliate la 

astfel de organiza^ii sindicale.
(3) Planul special de gestiune a resurselor umane se refera la toate 

categoriile de personal bugetar, cu excep^ia:
a) personalului din unitalile sanitare;
b) magistra^ilor, personalul asimilat acestora §i personalul auxiliar

din cadrul instan^elor;
c) personalul didactic de predare din unita^ile §i institu^iile de

mvattoant;
d) personalul din sistemul de ap^are, ordine publica §i securitate

national a;
e) persoanele numite sau alese in functii de demnitate publica;
f) secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
g) secretarul general §i secretarul general adjunct din cadrul 

autoritatilor §i institutiilor publice prevazute la art.369;
h) prefectul, subprefectul §i §eful oficiului prefectural.

(4) Planul special de gestiune a resurselor umane este revizuit cel putin la 

intervale repetitive de 30 de zile sau ori de cate ori conducatorul autoritatii sau 

institutiei publice considera necesar, pana la reluarea totala a activitatii ca urmare a 

incetarii situatiei prevazute la alin.(l).
(5) La intocmirea §i la revizuirea planului special de gestiune a resurselor 

umane, dupa caz, se are in vedere, obligatoriu, evaluarea in cifre absolute §i 
procentual a fluctuatiei gradului de inc^care cu sarcini de serviciu la nivelul 
fiecarui compartiment al autoritatii sau institutiei publice, inainte §i in timpul 
situatiei prev^ute la alin.(l),

A

(6) In baza planului special de gestiune a resurselor umane, conducatorul 
autoritatii sau institutiei publice dispune masuri individuale, pentru o parte sau 

pentru tot personalul din subordine, cu respectarea dispozitiilor alin.(5), pana la 

reluarea totala a activitatii ca urmare a incetarii situatiei prevazute la alin.(l). 
Masurile individuale ce pot fi dispuse de conducatorul autoritatii sau institutiei 
publice sunt;

a) exercitarea atribupilor de serviciu de la domiciliu, daca este 

posibil §i situatia o impune, caz in care prevederile art.108 alin.(l) §i (3) din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in 

mod corespunzator §i fiinctionarilor publici;



3

b) reducerea programului de lucm de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, 
cu reducerea corespunzatoare a salariului lunar, daca fluctuajia gradului de 

incarcare cu sarcini de serviciu, inainte §i m timpul situatiei prevazute la alin.(l), la 

nivelul compartimentului, evaluata procentual, este de cel mult de 20%;
c) suspendarea raportului de munca sau de serviciu din ini{iativa 

angajatorului ori a conducatorului autoritatii sau institujiei publice, daca fluctua^ia 

gradului de inc&*care cu sarcini de serviciu inainte §i in timpul situa^iei prevazute 

la alin.(l), la nivelul compartimentului, evaluata procentual, este de peste 20%.
(7) Masurile prevazute la alin.(6) lit.b) sau c) se stabilesc de catre 

conducatorul autoritatii sau institu^iei publice, prin rotajie, pe perioade de timp 

similare, proportional cu fluctuatia gradului de incarcare cu sarcini de serviciu 

exprimata procentual la nivel de compartiment, raportat la durata estimata a 

situatiei prevazute la alin.(l), astfel incat sa nu existe discriminari in aplicarea 

masurilor individuale fa^a de personalul bugetar cu atribujii identice sau care 

indeplinesc sarcini similare. Prioritizarea aplicarii masurilor prev^ute la alin.(6) 

lit.b) sau c) fata de persoanele din cadrul aceluia§i compartiment este stability de 

catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice cu consultarea prealabila a 

sindicatelor reprezentative de la nivelul autoritatii sau institutiei publice sau a
A

reprezentantilor functionarilor publici §i/sau ai salariatilor, dupa caz. In situatia in 

care nu exista niciun sindicat reprezentativ la nivelul autoritatii sau institutiei 
publice, la consultarea prealabila participa organizatiile sindicale reprezentative la 

nivel superior, daca sindicatele nereprezentative sunt afiliate la astfel de organizatii 
sindicale.

A

(8) In aplicarea prezentului articol, prin notiunea de compartiment se 

intelege fiecare structura organizatorica in parte, indiferent de nivelul la care este 

infiintata, potrivit organigrame! autoritatii sau institutiei publice.”

2. La art.456, dupa a!in.(3) se introduce un alineat nou, alin.(4), cu* 

urmatorul cuprins:
„(4) Prevederile aiin.(l) lit.e) nu se aplica in situatia suspendarii raportului 

de serviciu la initiativa conducMorului autoritatii sau institutiei publice prin 

aplicarea prevederilor art.368\ indiferent de perioada acestei suspendari.”
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3. La art.485, alin.(8) $e modifica va avea urmatorul cuprins:
„(8) Evaluarea performan^elor profesionale individuale se realizeaza in 

mod obligatoriu la modificarea, suspendarea §i incetarea raporturilor de serviciu 

ale flinctionarilor public!, cu excep{ia suspendarii raporturilor de serviciu la 

inijiativa conducatorului autorita^ii sau institu^iei publice prin aplicarea 

prevederilor art.368^”

4. La art. 512, alin. (1) se modifica fi va avea urmatorul cuprins:
„(1) Suspendarea raporturilor de serviciu ale funclionarilor public! poate 

interveni de drept, la iniliativa functionarului public, la initiativa conducatorului 
autorita{ii sau institutiei publice ori prin acordul parjilor. Suspendarea de drept a 

raporturilor de serviciu §i suspendarea raporturilor de serviciu la inijiativa 

func{ionarului public se constata prin act administrativ, suspendarea raporturilor de 

serviciu la initiativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice se dispune 

prin act administrativ de catre persoana care are competenta de numire, iar 

suspendarea raportului de serviciu prin acordul p&*tilor se aproba prin act 
administrativ de catre persoana care are competenta de numire, la cererea 

functionarului public, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art.528 §i 
art.531 ”

5. Dupa articolul 514, se introduce un nou articol, art.514\ cu 

urmatorul cuprins:
„Articolul 514
Suspendarea raportului de serviciu la initiativa conducatorului autoritatii 

sau institutiei publice
(1) Raportul de serviciu se suspenda la initiativa conducatorului autoritatii 

sau institutiei publice exclusiv pe baza planului special de gestiune a resurselor 

umane prevazut la art. 368’, in urmatoarele situatii:
a) in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii autoritatii 

sau institutiei publice, partial sau in intregul sau, pe baza unor decizii exteme 

institutiei §i care fac imposibila desfa^urarea activitatii conform atributiilor sale 

legale;

1

b) pe durata intreruperii sau reducerii temporare a activitatii 
autoritatii sau institutiei publice, partial sau in intregul sau, ca urmare a decretarii 
starii de asediu sau stMi de urgenta potrivit art.93 alin.(l) din Constitutia 

Romaniei, republicata.



5

(2) Pe durata mtreruperii sau reducerii temporare a activitatii prev^ute la 

alin.(l), personalul bugetar se afla la dispozi^ia autorita^ii sau institutiei publice, 
conducatorul acesteia putand dispune oricand reluarea activitatii, partial sau in 

intregul sau §i doar pe baza planului special de gestiune a resurselor umane 

prevazut la art.368\
(3) Prin excep^ie de la prevederile alin.(5) §i (6) ale art.424^ perioada-de 

suspendare a raportului de serviciu la inijiativa conducatorului autoritatii sau 

institu^iei publice constituie vechime in munca, in specialitate §i in grad 

profesional.”

6. La art.528 alin.(6), dupa litera c), se introduce o noua litera, litera d), 
cu urmatorul cuprins:

„d) prin mijloace electronice de comunicare;”

7. La art.528 alin.(7), dupa litera d), se introduce litera e):
„e) activarea optiunilor mijloacelor electronice de comunicare referitoare 

la primirea §i citirea mesajelor electronice.”

8. La articolul 531, litera e) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„e) perioada pentru care se constata, se dispune sau se aproba suspendarea 

raporturilor de serviciu;”

Art.II.- Dupa articolul 27 din Legea-cadru nr. 15 3/2017 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice, cu modific^le §i complet&*ile ulterioare, 
publicata in Monitorul Oficial al Rom^iei, Partea I, nr. 492 din 28 lunie 2017, se 

introduce un nou articol, articolul 27\ cu urmatorul cuprins:

„Art.27’.- Indemnizatia pe perioada suspendarii raporturilor de munca sau de 

serviciu din initiativa angajatorului ori a conducatorului autoritatii sau instituliei 
publice

(1) Pe durata suspendarii raporturilor de munca sau de serviciu din 

initiativa angajatorului ori a conducatorului autoritatii sau institutiei publice, m 

temeiul art.368^ alin.(6) lit.c) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, personalul contractual §i/sau flinctionarii 
public! implicati in activitatea redusa sau intrerupta, care nu mai desfa§oara 

activitate, beneficiaza de o indemnizatie, plMta din fondul de salarii, in valoare de 

75% din salariul lunar corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de
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75% din ca§tigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurarilor sociale de stat in vigoare.

(2) Indemnizatia prev^ta la alin.(l) este supusa impozitarii §i plafii 
contribu^iilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificarile §i completMle ulterioare.
(3) Prin excep^ie de la dispozifiile art. 18 alin.(2), pe perioada prevazuta la 

alin.(l) se acorda indemnizafia de hrana, cu incadrarea in prevederile art.25 

alin.(l).”
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Acest proiect de lege se considera adoptat de Senat in forma initiala, in 

conditiile articolului 75 alineatul (2) teza a ni-a din Constitufia Romaniei, 
republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI
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