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Accace România: Industria IT, de consultanța și domeniul bancar, în topul
industriilor care au încheiat cele mai multe contracte de telemunca în ultimul an și
jumatate
Potrivit Accace România, una dintre principalele companii de consultanța de afaceri și externalizare servicii
din Europa Centrala și de Est, în topul industriilor care au încheiat cele mai multe contracte de telemunca
în ultimul an și jumatate s-au aflat industria de IT, firmele de consultanța și cele din domeniul bancar.
Compania estimeaza ca în contextul pandemic tot mai mulți angajatori vor opta pentru contracte de
telemunca sau munca la domiciliu în industriile care permit aceasta varianta de lucru.
Din datele Accace România, cele mai multe contracte de telemunca s-au înregistrat la începutul anului 2021, odata
cu reglementarea posibilitații ca angajatorul sa deconteze salariaților lunar suma de pâna la 400 lei pentru
susținerea cheltuielilor la locul în care aceștia își desfașoara activitatea.
În legislația din România exista doua variante de contracte de munca la distanța: contractul de telemunca și cel de
munca la domiciliu. Cei mai mulți angajatori au optat pentru contractul de telemunca, întrucât acesta ofera mai
multa flexibilitate și libertate angajaților, dar și un echilibru între viața profesionala și cea personala și, totodata,
reprezinta un pas înainte în procesul de digitalizare al companiilor.
De la începutul pandemiei, statul a adus modificari prin OUG 192/2020, Legea 208/ 2021 și OUG 35/2001,
modificari ce țin de definiția telemuncii, mijloace prin care se poate verifica angajatul sau obligațiile angajatorului.
Astfel, printre cele mai importante reglementari pe care compania le-a observat în contractele de munca din
România odata cu debutul pandemiei se numara: introducerea indemnizației lunare de sanatate, beneficiile pentru
cheltuielile legate de telemunca, perioada nedeterminata de telemunca, diverse drepturi pentru telesalariat precum
dreptul la protecție în caz de concediere, dar și clauze privind monitorizarea angajaților.
În ceea ce privește beneficiile pentru cheltuielile legate de telemunca, o parte dintre angajatori a dorit sa puna la
dispoziția salariaților mobilier de birou, accesorii de birotica sau a decis sa acopere parțial facturile la utilitați, în
special electricitate și internet.
La nivel fiscal, de taxe și impozite, principala reglementare din contractele de telemunca a fost legata de
posibilitatea angajatorului de a deconta salariaților pâna la 400 lei pe luna pentru a contribui la cheltuielile la locul
în care aceștia își desfașoara activitatea, fara a fi necesara prezentarea unor documente care sa justifice aceste
costuri. Astfel, cheltuiala la nivelul entitații va putea fi considerata deductibila la calculul impozitului pe profit,
respectiv neimpozabila la nivelul individului.
Potrivit datelor Accace, companiile observa și o serie de limitari frecvente în ceea ce privește telemunca: controlul
activitații angajatului și a timpului petrecut în vederea desfașurarii sarcinilor care este mult mai greu de realizat,
riscul accidentelor de munca poate crește având în vedere ca angajatul nu mai presteaza activitatea de la locul de
munca, iar comunicarea cu ceilalți colegi poate fi mai dificila.
Din punct de vedere al salariilor, acestea nu au fost influențate de pandemie, menținându-se la același nivel fața de
anii trecuți sau au crescut pe criterii de performanța.
„Observam clar o creștere a contractelor de telemunca, mai ales de la începutul acestui an, în industrii precum IT,
consultanța sau bancara, unde lucrul la distanța este mai facil de pus în practica. Aceste domenii s-au adaptat mult
mai ușor la schimbarile din ultimul an și datorita gradului mare de digitalizare din activitatea lor, dar și a faptului
ca au adoptat, în mai mica masura, contracte de telemunca înca de la nivelul anului 2018. Totodata, observam
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creșteri și în industriile în care nu existau contracte de telemunca înainte de martie 2020. Pandemia, noile
reglementari aduse în legislație, dar și o mai buna definire a conceptului de
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