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Munca de scurtă durată 

Munca de scurtă durată este atunci, dacă timpul de lucru este redus într-o întreprindere /instituție. 
Partenerii sociali, constituiți din Camera de Muncă, Sindicate și Camera Economică au negociat un 
model special, astfel încât dvs. să nu fiți demis, iar întreprinderea/instituția dvs. și economia în ansamblu 
să poată face față crizei Corona: timpul dvs. de muncă poate fi reduse până la zero ore. Cu toate 
acestea, veți primi în continuare salariul dvs. aproape în totalitate.  
Dacă prin urmare vi se propune încetarea (temporară) a raportului de muncă, informați-l în mod expres 
pe angajatorul dumneavoastă asupra acestei opțiuni alternative! 

1. Ce înseamnă pentru mine munca de scurtă durată pe timp de Corona? 

Timpul dvs. de lucru este redus și vă păstrați locul de muncă. Veți primi între 80 și 90 la sută din veniturile 
anterioare plătite lunar de către angajator. În schimb, acesta din urmă va primi o subvenție din partea 
AMS, prin care angajatorului îi vor fi rambursate cheltuielile pentru orele nelucrate. 

Adițional, benficiați de:  

• Protecție împotriva demisiei în timpul muncii de scurtă durată și până la o lună după aceea. 

•  Munca de scurtă durată pe timp de Corona este posibilă și la întreprinderile/instituțiile fără    
Consiliul Muncitoresc 

• Munca de scurtă durată se aplică și atunci când compania este complet închisă. 

2. Ce salariu voi primi pe parcursul muncii de scurtă durată? 

Indemnizația de muncă de scurtă durată a AMS se bazează pe venitul dvs. brut înainte de munca de 
scurtă durată inclusiv indemnizații, suplimente și comisioane curente. Nu vor fi luate în calcul 
compensarea cheltuielilor (cum ar fi diurnele, indemnizațiile zilnice, indemnizațiile pentru distanțele 
parcurse etc.) și plata orelor suplimentare.  

Prin urmare, angajatorul dvs. vă plătește un salariu lunar pentru munca de scurtă durată (rata de 
înlocuire netă), care se calculează astfel:  

• Până la € 1.700,-  a  remunerației brut, pe parcursul muncii de scurtă durată, suma va constitui 
90% din mărimea salariului net anterior. 

• Până la € 2.685,- a remunerației brut, pe parcursul muncii de scurtă durată, suma va constitui 
85% din mărimea salariului net anterior. 

• De la € 2.686,-  a remunerației brut, pe parcursul muncii de scurtă durată, suma va constitui 
80% din mărimea salariului net anterior. 

• Pentru venituri le de peste € 5.370,- nu se cuvine nici o indemnizație. 

• În cazul ucenicilor, remunerarea pentru munca de scurtă durată va fi egal cu 100% din 
compensația anterioară pentru ucenici.  

Prin urmare, veți primi în fiecare lună 80, 85 sau 90% din veniturile dvs. anterioare de la angajator. Nu 
contează câte ore lucrezi în fiecare săptămână. Timpul de lucru pentru perioada de scurtă durată va fi 
calculat continuu. Rezultatul calculului, adică, dacă reducerea orelor de lucru raportate de angajator la 
AMS este realizată efectiv, prin urmare, poate fi determinată numai la sfârșitul activității de scurtă 
durată.   
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Angajatorul se angajează față de AMS să se asigure că remunerarea pentru munca dvs. de scurtă 
durată (rata de înlocuire netă) pentru munca de scurtă durată nu este mai mică decât valoarea orelor 
efectiv lucrate: Prin urmare, dacă aveți o rată netă de înlocuire de 80%, dar ați lucrat mai mult pe 
parcursul muncii dvs. de scurtă durată decât ați fost înregistrat inițial, atunci angajatorul dvs. va trebui 
să plătească și mai mult. 

Sfat: Notați-vă orele efectiv lucrate. Astfel, puteți verifica cu ușurință dacă ați fost remunerat pentru 
fiecare oră. În acest scop, Camera de Muncă - AK oferă propria sa aplicație (App) pentru a vă nota 
timpul de lucru într-o manieră comprehensibilă și completă: https://ak-zeitspeicher.at  

3. Am un contract de tip All-in sau o indemnizație forfetară pentru orele suplimentare. 
Acestea contează atunci când se calculează venitul în timpul muncii de scurtă durată? 

În cazul în care contractul de muncă prevede că indemnizația forfetară pentru ore suplimentare poate 
fi anulată, atunci indemnizația forfetară pentru ore suplimentare, din păcate, nu se va lua în 
considerare la calcularea veniturilor în timpul muncii de scurtă durată. 

Dacă nicăieri în contractul dvs. de muncă nu se explică în mod explicit faptul că indemnizația forfetară 
pentru ore suplimentare poate fi retrasă sau dacă aveți un contract de tip All-in, atunci venitul dvs. în 
timpul muncii de scurtă durată va fi calculat împreună cu indemnizația forfetară pentru ore 
suplimentare, respectiv, cu salariul de tip All-in sau remunerația de tip All-in. 

4. Trebuie să utilizez concediul și creditul de timp înainte de munca de scurtă durată? 

Directiva cu privire la munca de scurtă durată pe timp de Corona prevede că concediile nefolosite din 
anii precedenți și creditele de timp compensatoriu urmează a fi reduse ”dacă este posibil” înainte sau 
pe parcursul muncii de scurtă durată în măsura în care este rezonabil. În schimb, există o compensație 
salarială deosebit de generoasă (80-90 la sută) din partea AMS. Utilizarea concediului nefolosit are și 
avantajul că aveți dreptul la salarii complete în timpul vacanței și nu doar de la 80% la 90%. De aceea, 
munca de scurtă durată n-ar trebui să vă împiedice să folosiți concediul rămas. Avantajele muncii de 
scurtă durată sunt mult prea semnificative pentru acest lucru. 

Notă: Anul dvs. de concediu începe, de obicei, cu prima zi lucrătoare în firma ta. Această dată o puteți 
găsi în contractul de muncă. În unele contracte, anul de concediu este ajustat, respectiv, în anul 
calendaristic începând cu 1 ianuarie. Familiarizați-vă cu contractele dvs. de muncă. Întrebați dacă există 
un consiliu muncitoresc.   

5. Când și cum poate fi introdusă munca de scurtă durată pe timp de Corona într-o 
întreprindere/instituție ? 

Munca de scurtă durată pe timp de Corona în compania dvs. nu ține nici de mărimea companiei și nici 
de sectorul în care activează. La fel și asociațiile și persoanele juridice de drept public implicate în viața 
profesională (de exemplu, muzeele publice) pot introduce munca de scurtă. Dacă compania dvs. 
dorește să introducă munca de scurtă durată pe timp de Corona, primul pas este să contacteze AMS. 
Acest lucru se poate face prin e-mail sau prin telefon. 

În același timp, la nivelul întreprinderii se desfășoară discuții în scopul încheierii unei convenții 
colective de muncă cu Consiliul Muncitoresc (Betriebsrat). 

La întreprinderile/instituțiile unde nu există Consiliu Mncitoresc sunt necesare acorduri individuale cu 
fiecare salariat/-ă. În vederea simplificării procedurii, semnăturile angajaților sunt colectate într-un 
exemplar de pe ultima pagină. Acest lucru economisește din  timp și reduce la minimum birocrația. 

https://ak-zeitspeicher.at/
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Apoi, urmează a fi semnată Convenția Colectivă de Muncă de către partenerii sociali (Sindicat și 
reprezentantul angajatorului, în mare parte, reprezentând Camera Economică) în numai 48 de ore. În 
ultima etapă, Convenția respectivă este trimisă la AMS de către angajator. Acest lucru este posibil atât 
prin contul eAMS, cât și prin e-mail. 

6. Cum își poate aduce aportul Consiliul Muncitoresc la introducerea muncii de scurtă 
durată? 

Consiliul Muncitoresc al dvs. poate fi important pentru desfășurarea negocierilor privind munca de scurtă 
durată ca atare. În orice caz, acesta trebuie atras de la bun început în negocierile privind introducerea 
muncii de scurtă durată. Acest lucru se referă la discuțiile dintre angajator și AMS cu privire la condițiile-
cadru necesare pentru indemnizația pentru munca de scurtă durată, precum și convențiile colective de 
muncă necesare la nivel de întreprindere. În lipsa unui consiliu muncitoresc, rolul acestuia îl preia 
Sindicatul. 
7. Vorbește ceva împotriva muncii de scurtă durată din perspectiva companiei? 

Nu. La îndemnul partenerilor sociali, munca de scurtă durată pe timp de Corona a fost făcută și mai 
atractivă pentru companii. Guvernul Federal preia contribuțiile de asigurări sociale pentru salariații care 
lucrează în regimul muncii de scurtă durată petimp de Corona începând cu prima zi. Cu acest acord 
încheiat în noaptea de 17 martie, a fost creat un pachet care asigură cel mai mare sprijin financiar pentru 
companii. Din perspectiva actuală, nu există niciun motiv de demitere a lucrătorilor. 

8. Din păcate, raportul meu de muncă a încetat înainte de introducerea muncii de scurtă 
durată. Am oare dreptul la munca de scurtă duartă? 

Pentru acordarea indemnizației pentru munca de scurtă durată, AMS solicită ca să fiți în raportul de 
muncă cu angajatorul dvs., cel puțin, o lună în mod continuu. Această lună completă este baza pentru 
calcularea indemnizației dumneavoastră.  

Pentru dvs. asta înseamnă:  

• Dacă ați fost deja scos de la evidența Casei de Sănătate din Austria (ÖGK) și sunteți oficial șomer, 
puteți reveni înapoi la angajatorul dvs. - angajatorul dvs. nu ar primi vreo subvenție din partea AMS în 
prima lună. Veți începe să lucrați la munca de scurtă durată abia din a doua lună. 

• Dacă nu ați fost deocamdată scos de la evidența Casei de Sănătate din Austria (ÖGK) (de exemplu, 
pentru că sunteți încă în perioada de preaviz), cu consimțământul angajatorul dvs., puteți să anulați 
retroactiv rezilierea.  

9. Cât poate dura munca de scurtă durată pe timp de Corona? 

În primul rând, perioada muncii de scurtă durată pe timp de Corona este limitată la trei luni. După 
necesitate, munca de scurtă durată poate fi prelungită cu încă trei luni. 

10. Wie kann meine Arbeitszeit verringert werden? Cum pot fi reduse orele mele de lucru? 

Pe toată perioada muncii de scurtă durată (de exemplu, 3 luni), trebuie să lucrați cel puțin zece la sută 
din orele de lucru anterioare. Cu toate acestea, orele de lucru pot fi, de asemenea, împărțite, astfel 
încât să puteți lucra zero ore pe săptămână la început și apoi mai mult.  
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Un exemplu: 

O întreprindere introduce muncă de scurtă durată timp de 3 luni (13 săptămâni). De pe urma acesteia, 
un lucrător cu norma întreagă de 38,5 ore de lucru săptămânăl este, de asemenea, afectat.  

10% din 38,5 ore reprezintă 3,85 ore. Înmulțit cu 13 săptămâni, acest lucru înseamnă că lucrătorul cu 
normă întreagă trebuie să lucreze cel puțin 50,05 ore (adică 50 de ore și 3 minute) pe întreaga perioadă 
de muncă. 

Când vor fi muncite aceste 50 de ore și 3 minute urmează a fi determinat în companie și, desigur, 
depinde de evoluția ulterioară a pandemiei. 

Deci, ar fi posibil să nu lucrați deloc în primele 11 săptămâni. Angajatul cu normă întreagă ar primi 80-
90% din veniturile lor anterioare de la AMS, iar angajatorul nu ar avea cheltuieli de personal timp de 11 
săptămâni. 

De exemplu, în a 12-a săptămână, s-ar putea lucra 11 ore și 33 de minute, iar în ultima săptămână, ca 
de obicei, 38,5 ore. 

11. Ce se întâmplă cu plățile mele speciale (indemnizația de concediu) în munca de scurtă 
durată? 

Plățile speciale (indemnizația de concediu și prima de Crăciun) urmează a fi finanțate de AMS, indiferent 
de rata netă de înlocuire/rambursare (80-90%). În 2020, prin urmare, veți primi indemnizația de concediu 
și prima de Crăciun „complet”, ca de obicei, la data scadenței respective din partea angajatorului. 

12. Reducerea timpului meu de lucru contează ca timp liber? 

În principiu, răstimpul devenit liber este considerat timp liber și vă stă la dispoziție. De asemenea, puteți 
încheia un alt raport de muncă în acest timp și să câștigați bani. În acest context, vă rugăm să rețineți 
că există interdicții contractuale legale sau individuale privind concurența! 

13. Poate fi demis lucrătorul inclus în faza muncii de scurtă durată? 

Pe parcursul muncii de scurtă durată, întreperinderea dvs. trebuie să păstreze numărul de angajați care 
existau la momentul depunerii cererii pentru o muncă de scurtă durată. Aceași prevedere este valabilă 
și pentru anumite părți ale întreprinderii, dacă acestea sunt atât de separate pe plan local sau 
organizațional încât se aplică diferite Contracte Colective de Muncă. 

Demisiile la nivel de întreprindere pot fi anunțate, cel mai devreme, după perioada de păstrare (1 lună 
după încheierea muncii de scurtă durată). Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă - AMS poate 
renunța la acest lucru în mod excepțional numai dacă există motive importante, care fac imposibilă 
menținerea nivelului de ocupare a forței de muncă. 

Totuși, demisiile de personal sunt întotdeauna posibile. Cu toate acestea, angajatorul este obligat să 
justifice demiterea fiecărui lucrător în parte la AMS și să mențină numărul de salariați prin ocuparea 
forței noi de muncă. 

Dacă vă anunțați dvs. singur demisia sau dacă reziliați raportul de muncă cu acordul părților, angajatorul 
nu are nicio obligație să reînnoiască forța de muncă. Același lucru este valabil dacă sunt îndeplinite 
condițiile prealabile pentru încetarea timpurie a raportului de muncă de către angajator (concedierea 
fără notificare prealabilă). În cazul rezilierii cu acordul părților, trebuie să aveți posibilitatea de a consulta 
în mod demonstrabil Consiliul Muncitoresc sau Sindicatul, rerspectiv, Cameră Economică cu privire la 
încetarea raportului de muncă.  



  Corona: Munca de scurtă durată 06.04.2020, ora 18:00 

5 / 6 

14. Există protecție contra demisiei după faza muncii de scurtă durată? 

Convențiile cu privire la munca de scurtă durată prevăd o cerință de menținere a unei luni de la 
încheierea muncii de scurtă durată. Această perioadă de menținere după desfășurarea muncii de scurtă 
durată se aplică în mod natural doar salariaților, care au fost afectați de munca de scurtă durată. 

15. Pot să-mi anunț singur demisia în faza muncii de scurtă durată? 

Vă puteți anunța demisia oricând pe parcursul muncii de scurtă durată cu respectarea termenelor 
aplicabile pentru perioadele de preaviz sau puteți propune rezilierea raportului de muncă cu acordul 
părților. Cu toate acestea, în cazul rezilierii cu acordul părților, aceasta se aplică numai dacă ați avut 
posibilitatea de a consulta în mod demonstrabil Consiliul Muncitoresc sau Sindicatul despre încetarea 
raportului de muncă. 

16. Pot să fiu inclus în munca de scurtă durată atunci când am contract de muncă pe 
perioadă determinată, muncă temporară, cu fracțiune de normă sau ca ucenic? 

Da! Dacă lucrați cu normă parțială, timpul dvs. de lucru trebuie redus în consecință.  

Dacă lucrați cu program redus de muncă pentru persoanele vârstnice, timpul de lucru deja redus va fi 
din nou micșorat. Veți continua apoi să primiți o compensare a veniturilor pentru programul redus de 
muncă pentru persoanele vârstnice. Compania dvs. vă plătește orele în care continuați să lucrați. AMS 
are grijă de restul până la 90 la sută.  

Muncitorii temporari pot, de asemenea, să lucreze în regimul muncii de scurtă durată. Pe de o parte, 
agenția dvs. de închiriere a forței de muncă (adică angajatorul dvs.) poate introduce munca de scurtă 
durată, care se aplică apoi personalului care nu tocmai a fost împrumutat/închiriat. 

Pe de altă parte, agenția dvs. angajatoare care dorește să introducă o munca de scurtă durată pentru 
forța de muncă de bază poate include și lucrătorii temporari, dacă încheie propria sa convenție cu privire 
la muncă de scurtă durată cu contractanții lor (agenția de închiriere a forței de muncă, adică angajatorii 
lor).  

Important: Dvs. nu trebuie să fiți „împrumutați” de către agenția de închiriere a forței de muncă unei alte 
companii în timpul programului său liber de lucru de pe urma orelor anulate! 

 În calitate de ucenic, primești chiar și compensația integrală de ucenic. 

17. Sunt angajat ca forță de muncă marginale (Geringfügige Beschäftigung). Munca de 
scurtă durată se aplică și pentru mine? 

Munca de scurtă durată pe timp de Corona este disponibilă tuturor celor care au plătit asigurarea pentru 
șomaj. Prin urmare, persoanele care au fost angajate doar ca forță de muncă marginală nu pot depune 
cererea pentru munca de scurtă durată pe timp de Corona. Spre regret, oamenii angajați marginal nu 
sunt acoperiți în acest sens. Cu toate acestea, șeful dvs. nu vă poate demite așa pur și simplu. 
Perioadele de preaviz se aplică dvs. conform contractului colectiv de muncă respectiv. În industria 
hotelieră și gastronomie aceasta constituie 14 zile. Cel puțin, în decursul perioadei de preaviz șeful dvs. 
trebuie să continue să vă plătească salariul. 
18. Pot lucra ore suplimentare în timpul muncii de scurtă durată? 

Da, dacă acest lucru este specificat în convenția cu privire la munca de scurtă durată cu întreprinderea. 
Convenția cu privire la munca de scurtă durată trebuie să specifice zonele de operare în care sunt 
permise lucrările/orele suplimentare. 
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Se poate întâmpla că, în unele săptămâni de muncă de scurtă durată, de asemenea, să se lucreze mai 
mult decât timpul de lucru redus. Aveți dreptul la salariile nete aplicabile în timpul muncii de scurtă 
durată pentru aceste beneficii suplimentare. Indemnizația pentru munca de scurtă durată pe care o 
primește angajatorul dvs. este ajustată oricum în funcție de timpul efectiv lucrat conform extraselor 
lunare de la AMS, care crește sau descrește.  
19. Ce se întâmplă dacă mă îmbolnăvesc în timpul muncii de scurtă durată? 

Dacă vă îmbolnăviti, veți primi plata continuă - ca de obicei – din partea angajatorului în mărimea 
cuantumului dvs. garantat pentru munca de scurtă durată (80/85/90 la sută). 

20. Pot să plec în concediu în timpul muncii de scurtă durată? 

Da, poți. Cu toate acestea, nu este posibil să utilizezi zile de concediu doar în zilele în care se lucrează 
și nu în zilele în care munca este anulată. Deci, cum ar fi să lauți trei zile libere pentru o săptămână 
întreagă, ceea ce nu este posibil.  

21. Poate fi introdusă munca de scurtă durată în asociații? Cine este persoana dvs. de 
contact?  

Dacă aveți un loc de muncă într-o asociație, puteți conveni asupra muncii de scurtă durată. Persoana 
de contact pentru directorul asociației este Camera Economică, iar pentru salariați și consiliul 
muncitoresc este Sindicatul responsabil. 

22. Ce se întâmplă dacă angajatorul falimentează în timpul muncii de scurtă durată? 

În acest caz, munca de scurtă durată se încheie. Continuați să vă declarați pregătit de muncă și 
contactați imediat Camera de Muncă - AK. 

Dacă doriți să aflați mai multe: Aici puteți găsi mai multe informații despre modul în care funcționează 
munca de scurtă durată weitere Infos wie Kurzarbeit funktioniert și cum puteți în calitate de salariat să 
conveniți asupra acestui model într-o întreprindere cu sau fără Consiliu Muncitoresc (Betriebsrat). 

https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitundsoziales/arbeitszeit/Neues_Kurzarbeitsmodell.htmlhttps:/www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitundsoziales/arbeitszeit/Neues_Kurzarbeitsmodell.html
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