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          NR.______/_______ 

 
PROCES-VERBAL 

PRIVIND DIALOGUL CU REPREZENTANȚII SALARIAȚILOR 
 

încheiat astăzi, ______________, în localitatea ______________________, 
 

în temeiul dispozițiilor Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor, 
 
 
Având în vedere convocarea reprezentanților salariaților făcută de angajator prin 
_____________________________, în calitate de director, în vederea informării și consultării în legătură cu: 
- Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul 
Oficial nr. 212 din 16 martie 2020; 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri îndomeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial nr. 231 din 21 martie 2020. 
 
Din partea salariaților participă: 
- ____________________ 
- _____________________ 
 
Din partea angajatorului participă: 
- ________________ 
- __________________  
- __________________ 
 
Sedința se declară deschisă. 
 
Pe ordinea de zi se regaăsesc următoarele subiecte: 
 
I. Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2 precum şi declararea "Pandemiei" de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, la data de 11.03.2020, în acest 
caz de forță majoră devine necesară adoptarea unor măsuri urgente: 
 
-  La nivelul angajatorului __________________________________- care să asigure reducerea cheltuielilor în 
contextul efectelor blocajului financiar datorat Ordonanței Militare nr.1. În conformitate cu dispoziţiile art. 53 din 
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, este necesară întreruperea temporară a activităţii de la <<numele exact al 
punctului de lucru / proiectului>> începând cu data de _____________ şi până ia sfârşit starea de urgenţă. 

II. Alte subiecte de informare...... 

Având în vedere informarea transmisă către reprezentanții salariaților și consultarea cu aceștia,  

      S-a decis: 

- Angajații ____________________________să intre în Șomaj Tehnic pe o perioadî de 3 luni, de la data de 
01.04.2020. 

- Pe durata întreruperii temporare a activităţii __________________________, salariaţii beneficiază de o 
indemnizaţie stabilită la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat de salariat, dar nu mai mult 
de 75% din salariul mediu brut pe tara. 

 Nume prenume        Semnătura  


