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I. Încheierea contractului individual de muncă
1. Condiții generale
2. Contractul individual de muncă pe durată determinată și nedeterminată
3. Contractul individual de muncă cu normă întreagă și cu timp parțial
4. Perioada de probă

Cadrul legal:
art. 10-35 din Codul muncii
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Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică,
denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator,
persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.
1. Condiții generale
După negocierea tuturor clauzelor, între salariat și angajator se va încheia,
obligatoriu, un contract individual de muncă în formă scrisă.
În cazul funcționarilor publici, numirea acestora în funcție se va realiza prin
decizie scrisă a conducătorului instituției sau autorității publice, iar derularea raportului
de serviciu se va realiza în conformitate cu legea specială care le stabilește statutul, care se
completează cu dispozițiile Codului muncii.
Contractul individual de muncă trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu,
elementele prevăzute în modelul cadru stabilit prin Ordinul nr. 63/2003 pentru aprobarea
modelului-cadru al contractului individual de muncă.
În afara clauzelor din contractul individual de muncă tip, în urma negocierii,
contractul poate cuprinde și alte clauze suplimentare stabilite de părți (de exemplu: clauza
de neconcurență, clauza de mobilitate, clauza de confidențialitate, clauza cu privire la
formarea profesională).
Contractul individual de muncă trebuie încheiat cel târziu în ziua anterioară
începerii activităţii de către salariat și se înregistrează în REVISAL.
Anterior începerii activităţii, salariatul are dreptul să primească un exemplar al
contractului individual de muncă încheiat.
Clauzele contractului individual de muncă nu pot conține prevederi contrare sau
drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de
muncă. Spre exemplu, salariatul angajat cu normă întreagă nu poate beneficia de un salariu
mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
În principiu, orice modificare ulterioară a contractului individual de muncă (salariul,
locul muncii, felul muncii, condiții de muncă, timpul de muncă etc.) se va realiza prin acordul
părților, prin semnarea unui act adițional la contractul individual de muncă, cu excepția
cazurilor prevăzute de lege (spre exemplu, delegarea și detașarea pe durată determinată sau
în alte situații în care sănătatea persoanelor ar fi pusă în pericol).

Salariatul nu poate renunța prin intermediul clauzelor cuprinse în
contractul individual de muncă la drepturile ce îi sunt garantate prin lege
(pentru alte detalii, a se vedea Capitolul V. Drepturile salariatului).
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În cazul în care, totuși, nu s-a încheiat un contract individual de muncă
în formă scrisă (muncă la negru sau nedeclarată), salariatul are deschisă calea
acțiunii în constatarea raportului de muncă și a efectelor acestuia. În această
situație salariatul trebuie să facă dovada prin orice mijloace de probă
(martori,

înscrisuri

emise

în

desfășurarea

activității,

interogatoriul

angajatorului etc.), atât a existenței raportului de muncă încetat (că a prestat
activitate), cât și a cuantumului salarial. În baza acestei constatări, angajatul
poate să solicite drepturile salariale neachitate, plata retroactivă a
contribuțiilor pe care angajatorul ar fi trebuit să le rețină și să le vireze,
eliberarea unei adeverințe care să ateste vechimea în muncă etc.

2. Contractul individual de muncă pe durată determinată şi nedeterminată
Regula este că încheierea contractului individual de muncă se realizează pe
perioadă nedeterminată (fără a se menționa în contractul individual de muncă data la care
încetează raportul de muncă).
Prin excepţie, contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată
determinată, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie. La expirarea duratei,
contractul individual de muncă încetează de drept.
Contractul individual de muncă pe durată determinată NU poate fi încheiat pe o
perioadă mai mare de 36 de luni, iar între aceleași părţi se pot încheia succesiv cel mult 3
contracte individuale de muncă pe durată determinată.
Perioada de 36 de luni poate fi prelungită, prin semnarea unui act adițional, însă
contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de
la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte
succesive şi nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare.
Ca atare, durata maximă a contractelor individuale de muncă încheiate pe durată
determinată (un contract iniţial urmat de două contracte succesive), între aceleaşi părţi
contractante, poate fi de maximum 60 de luni (36 de luni durata maximă admisă pentru
primul contract şi câte 12 luni durata maximă a contractelor succesive).
3. Contractul individual de muncă cu normă întreagă și cu timp parțial
Contractul individual de muncă cu normă întreagă se încheie pentru o durată de
8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Contractul individual de muncă cu timp parțial (sau cu fracțiune de normă) se va
încheia pentru un număr mai mic de ore față de norma întreagă, adică mai puțin de 40 de
ore/săptămână (de exemplu: 4 ore/zi).
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Contractul individual de muncă cu timp parţial trebuie să cuprindă:
a) durata muncii şi repartizarea programului de lucru;
b) condiţiile în care se poate modifica programul de lucru;
c) interdicția de a efectua ore suplimentare, cu excepția cazurilor de
forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii
unor accidente ori înlăturării consecințelor acestora.
În situaţia în care într-un contract individual de muncă cu timp parţial
nu sunt precizate elementele de mai sus, contractul se consideră a fi încheiat
pentru normă întreagă.

Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parţial se bucură de drepturile
salariaţilor cu normă întreagă, în condiţiile prevăzute de lege şi de contractele colective de
muncă aplicabile.
4. Perioada de probă
În vederea verificării aptitudinilor profesionale ale salariatului, la încheierea
contractului individual de muncă, se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de
zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel mult 120 de zile calendaristice
pentru funcțiile de conducere.
Pe durata executării unui contract individual de muncă nu se poate stabili decât
o singură perioadă de probă, cu excepția situației în care salariatul debutează la același
angajator într-o nouă funcție sau profesie ori își va desfășura activitatea într-un loc de
muncă cu condiții grele, vătămătoare sau periculoase.
Pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, atât la inițiativa
salariatului, cât și a angajatorului, contractul individual de muncă va înceta
printr-o notificare scrisă, fără a fi necesară motivarea acesteia. În acest caz,
contractul de muncă încetează fără acordarea unui termen de preaviz.
Chiar dacă notificarea privind încetarea contractului individual de
muncă nu se motivează, denunțarea angajatorului este considerată abuzivă
dacă se dovedește că motivul real al acestei denunțări nu a avut nicio legătură
cu aptitudinile profesionale ale salariatului. Dacă se află într-o astfel de
situație, salariatul poate contesta notificarea de încetare a contractului
individual de muncă emisă de angajator la instanța de judecată, în termen de
45 de zile de la comunicarea acesteia.
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II. Drepturile salariatului
1. Dreptul la salarizare pentru munca depusă
2. Dreptul la repaus zilnic şi săptămânal
3. Dreptul la concediu de odihnă anual
4. Dreptul la egalitate de şanse şi de tratament
5. Dreptul la demnitate în muncă
6. Dreptul la securitate şi sănătate în muncă
7. Dreptul la acces la formarea profesională
8. Dreptul la informare şi consultare
9. Dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă
şi a mediului de muncă
10. Dreptul la protecție în caz de concediere
11. Dreptul la negociere colectivă şi individuală
12. Dreptul de a participa la acțiuni colective
13. Dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat
14. Alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă
aplicabile

Cadrul legal:
art. 39 din Codul muncii
art. 152-154 din Codul muncii

Legea nr. 319/2016 privind sănătatea şi securitatea în muncă
Legea nr. 62/2011 a dialogului social
Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru
supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
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Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
1. Dreptul la salarizare pentru munca depusă
Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat
are dreptul la un salariu exprimat în bani.
Salariul se plăteşte, cel puţin o dată pe lună, la data stabilită în contractul
individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern,
după caz.
Salariul include atât salariul lunar de bază, cât şi celelalte drepturi de care
beneficiază salariatul, cum ar fi: sporurile acordate pentru orele de muncă suplimentară,
sporurile acordate pentru activitatea desfăşurată pe timp de noapte, diurna internă şi
externă etc..
Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60
de zile calendaristice după efectuarea acesteia, salariatul beneficiind, totodată, de salariul
corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru.
În cazul în care compensarea cu ore libere nu este posibilă în termenul prevăzut,
salariatul trebuie să primească, în luna următoare, un spor la salariu corespunzător cu
durata muncii suplimentare. Acest spor se stabilește prin negociere, în cadrul contractului
colectiv de muncă sau al contractului individual de muncă. Sporul nu poate fi mai mic de
75% din salariul de bază.
Salariatul poate apela la instanțele judecătoreşti în cazul în care
angajatorul refuză să îi plătească drepturile salariale, prin introducerea unei
cereri de chemare în judecată în acest sens, în scopul obţinerii drepturilor
salariale neachitate.

2. Dreptul la repaus zilnic şi săptămânal
Pauzele nu se includ în durata zilnică normală a timpului de muncă.
Dacă durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariaţii au
dreptul la pauză de masă şi la alte pauze.
Salariaţii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai
mic de 12 ore consecutive. Prin excepţie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu
poate fi mai mic de 8 ore între schimburi.
Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi
duminica. Cu toate acestea, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile stabilite
prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.
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3. Dreptul la concediu de odihnă anual
Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare şi
se calculează proporțional cu perioada efectiv lucrată.
Salariaţii care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare,
nevăzătorii, persoanele cu handicap, precum şi tinerii în vârstă de până la 18 ani
beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare.
Concediul de odihnă se poate efectua integral sau fracționat, în acest din urmă
caz, salariatul având dreptul să de a efectua, într-un an calendaristic, cel puţin 10 zile
lucrătoare de concediu neîntrerupt.
Salariatul nu poate fi obligat să renunțe la concediul de odihnă şi nici
nu îi poate fi limitat acest drept.
Perioadele de incapacitate temporară de muncă (concediu medical) şi
cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi
concediului pentru îngrijirea copilului bolnav nu se includ în calculul zilelor
de odihnă. Dacă aceste perioade survin în timpul concediului de odihnă, acesta
se va întrerupe.

4. Dreptul la egalitate de şanse şi de tratament
Este interzis ca angajatorul să manifeste orice discriminare faţă de un salariat,
bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență
națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație
sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală.
Constituie discriminare orice excludere, deosebire, restricție sau preferință,
care are ca efect neacordarea, restrângerea sau înlăturarea recunoașterii, folosinței sau
exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii (de exemplu: salarizare
diferită/program de lucru diferit pentru muncă egală, favorizarea persoanelor de sex
feminin, în detrimentul celor de sex masculin etc.).
Pentru repararea prejudiciilor provocate ca urmare a nerespectării
acestui drept, salariatul poate apela la introducerea unei cereri de chemare în
judecată a angajatorului (pentru alte detalii, a se vedea Capitolul V. Răspunderea
juridică a angajatorului).

5. Dreptul la demnitate în muncă
Orice salariat care prestează o muncă are dreptul la demnitate în muncă, fiind
interzis angajatorului să aducă orice atingere onoarei sau reputației acestuia.
Pentru repararea prejudiciilor provocate ca urmare a nerespectării
acestui drept, salariatul poate apela la introducerea unei cereri de chemare în
judecată a angajatorului (pentru alte detalii, a se vedea Capitolul V. Răspunderea
juridică a angajatorului).
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6. Dreptul la securitate şi sănătate în muncă
Conform Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorul are
obligaţia să ia măsurile necesare pentru:
- asigurarea securității şi protecția sănătății lucrătorilor;
- prevenirea riscurilor profesionale;
- informarea şi instruirea lucrătorilor;
- asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securității şi sănătății
în muncă.
Salariatul are dreptul la o instruire suficientă şi adecvată în domeniul
securității şi sănătății în muncă, în special sub formă de informații şi instrucțiuni de lucru,
specifice locului de muncă şi postului ocupat de salariat, după cum urmează:
a) la angajare;
b) la schimbarea locului de muncă sau la transfer;
c) la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale
echipamentului existent;
d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
e) la executarea unor lucrări speciale.
Salariatul nu poate fi obligat să suporte costurile instruirii, aceasta se
realizează pe cheltuiala angajatorului.
Instruirea se efectuează în timpul programului de lucru.
Pentru repararea prejudiciilor provocate ca urmare a nerespectării
acestui drept, salariatul poate apela la introducerea unei cereri de chemare în
judecată a angajatorului (pentru alte detalii, a se vedea Capitolul V.
Răspunderea juridică a angajatorului).

7. Dreptul la acces la formarea profesională
Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele
modalități:
a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de
servicii de formare profesională din ţară ori din străinătate;
b) stagii de adaptare profesională la cerințele postului şi ale locului de muncă;
c) stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate;
d) ucenicie organizată la locul de muncă;
e) formare individualizată;
f) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.
În ceea ce privește formarea profesională continuă, salariatul are dreptul să i se
asigure formare profesională, după cum urmează:
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a) cel puţin o dată la 2 ani, dacă societatea angajatoare are încadrați cel puţin
21 de salariați;
b) cel puţin o dată la 3 ani, dacă societatea angajatoare are încadrați sub 21 de
salariați.
Participarea la formarea profesională poate avea loc, fie la inițiativa
angajatorului, fie la inițiativa salariatului.
Atunci când inițiativa formării profesionale aparține angajatorului, cheltuielile
ocazionate de aceasta sunt suportate de către angajator. Cu titlu de excepţie, dacă
inițiativa formării profesionale aparține salariatului, angajatorul va decide dacă va suporta
în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta.
Toate aspectele legate de formarea profesională se stabilesc prin acordul
părţilor şi fac obiectul unor acte adiționale la contractele individuale de muncă.

8. Dreptul la informare şi consultare
Salariatul are dreptul de a fi informat despre elementele esențiale (art. 17 Codul
muncii) pe care contractul individual de muncă le va cuprinde, atât anterior încheierii
contractului, cât şi ulterior, la modificarea acestuia prin acte adiționale.
Ca regulă, orice modificare adusă elementelor esențiale trebuie adusă la
cunoștința salariatului anterior modificării ei.
Salariatul are dreptul să fie asistat de terți (de exemplu: avocați, rude etc.) pe tot
parcursul negocierii, încheierii sau modificării contractului individual de muncă.
Dacă angajatorul nu respectă obligația de informare, persoana selectată
în vederea angajării sau salariatul, după caz, are dreptul să sesizeze instanțele
de judecată, în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei obligații, și
să solicite despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a neexecutării de
către angajator a obligației de informare.

9. Dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de
muncă şi a mediului de muncă
Salariaţii sau reprezentanții acestora au dreptul să solicite angajatorului să ia
măsuri corespunzătoare și să prezinte propuneri în acest sens, în scopul diminuării
riscurilor și/sau al eliminării surselor de pericol.
Salariaţii au dreptul de a fi consultați şi de a face propuneri cu privire la
planificarea și introducerea de noi tehnologii, în privința consecințelor acestora asupra
securității și sănătății determinate de alegerea echipamentelor, de condițiile și mediul de
muncă.
În scopul respectării acestui drept, la nivelul angajatorului se înființează, se
organizează și funcționează comitete de securitate și sănătate în muncă.
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10. Dreptul la protecție în caz de concediere
Angajatorul este obligat să respecte toate procedurile legale privind concedierea
salariatului, astfel încât acesta să fie protejat împotriva oricăror abuzuri sau aprecieri
discreționare ale acestuia.
Motivele ce au determinat concedierea trebuie să fie obiective, imparțiale şi
efective, legislația în vigoare determinând situațiile şi modalitățile concrete în care se
poate recurge la concedierea salariaţilor, precum şi cele în care concedierea este interzisă
(pentru alte detalii, a se vedea Capitolul IV – „Încetarea contractului individual de muncă”).
11. Dreptul la negociere colectivă şi individuală
Negocierea colectivă are în vedere negocierea dintre angajator/organizația
patronală și sindicat/organizația sindicală/reprezentanții salariaților, după caz, care
urmărește reglementarea relațiilor de muncă dintre cele două părți, precum și orice alte
acorduri legate de probleme de interes comun. Angajatorul este obligat să se consulte cu
sindicatul/reprezentanții salariaților în privința deciziilor susceptibile să afecteze
substanțial drepturile și interesele acestora.
Negocierea individuală se realizează între salariat şi angajator, înainte de
momentul încheierii sau modificării contractului individual de muncă.
12. Dreptul de a participa la acțiuni colective
Acțiunile colective la care salariatul are dreptul de a participa vizează activități şi
acțiuni sindicale, ședințe de negociere a contractelor/acordurilor colective, participarea la
proteste, la organizarea, declanșarea şi desfășurarea grevei, precum şi la orice alte
activități ce privesc apărarea drepturilor şi intereselor legate de munca pe care o
desfășoară.
13. Dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat
Salariatului încadrat cu contract individual de muncă nu îi poate fi îngrădit, în
niciun mod, dreptul de a constitui şi/sau adera la un sindicat. De asemenea, salariatului nu
îi poate fi impusă necesitatea obţinerii unei autorizări prealabile în acest sens.
Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puțin 15
angajați din aceeași unitate.
În salariat poate face parte, în același timp, numai dintr-o singură organizație
sindicală la același angajator.
Niciun salariat nu poate fi constrâns să facă sau să nu facă parte, să se
retragă sau să nu se retragă dintr-o organizație sindicală.
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14. Alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă
aplicabile
Salariatul are dreptul de a beneficia de zile libere plătite pentru evenimentele
familiale deosebite (de exemplu: căsătoria salariatului, căsătoria fiicei/fiului salariatului,
naşterea unui copil, decesul soţului/copilului/părinţilor).
Salariatul are dreptul de a beneficia de concediu fără plată pentru rezolvarea
unor situaţii personale.
Salariatul are dreptul de a beneficia de concediu pentru formare profesională.
Salariatul are dreptul, conform Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile
libere părinților pentru supravegherea copiilor, de a beneficia fie de zile libere plătite
pentru supravegherea copiilor, fie de o majorare acordată suplimentar drepturilor
salariale cuvenite în situaţia suspendării cursurilor sau a închiderii temporare a unităţilor
de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice
nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente
cu atribuţii în domeniu.
Pentru mai multe informații cu privire la condiţiile de aplicare a Legii nr.
19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, a se
vedea aici.
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III. Modificarea și executarea contractului
individual de muncă
1. Modificarea prin acordul părților
2. Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă la inițiativa
angajatorului

Cadrul legal:
art. 41-48 din Codul muncii
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1. Modificarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor
Prin acordul părților pot fi modificate următoarele elemente ale contractului
individual de muncă: durata contractului, locul muncii, felul muncii, condițiile de muncă,
salariul, timpul de muncă și timpul de odihnă.
 Durata contractului
Durata contractului reprezintă perioada de timp pe care este încheiat contractul
individual de muncă, acesta putând fi încheiat, fie pe o perioadă determinată, fie pe o
perioadă nedeterminată (pentru alte detalii, se vedea Capitolul I. Încheierea contractului
individual de muncă).
Prelungirea duratei contractului se realizează doar prin acordul părţilor, în scris,
prin semnarea unui act adiţional la contractul individual de muncă.
 Locul muncii
Reprezintă locul unde salariatul își desfășoară efectiv activitatea.
Se stabilește prin contractul individual de muncă și se poate modifica prin act
adițional.
De regulă, se stabilește la sediul principal sau la sediul secundar, sucursala,
reprezentanța, agenția, punctele de lucru ale angajatorului ori la domiciliul salariatului.
În funcție de specificul muncii, atunci când activitatea salariatului nu se
realizează într-un loc stabil de muncă, prin intermediul unei clauze de mobilitate se poate
stabili ca salariatul să presteze munca și în alte locuri decât cele mai sus menționate (cum
este cazul agentului imobiliar, factorului poștal etc.).
Clauza de mobilitate nu trebuie confundată cu delegarea (pentru alte
detalii, a se vedea Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă la
inițiativa angajatorului - Delegarea).

Munca la domiciliu
Munca la domiciliu presupune îndeplinirea de către salariat a atribuțiilor de
serviciu de la domiciliul său.
Prin domiciliul salariatului se înțelege locuința statornică a acestuia sau un alt
loc, agreat de angajator, unde salariatul alege să își desfășoare activitatea.
Salariatul își stabilește singur programul de lucru.
Telemunca
Este o formă de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat, își
îndeplinește atribuțiile în alt loc decât cel organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună,
folosind tehnologia informației și comunicațiilor.
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Programul de muncă al telesalariatului se stabilește de comun acord cu
angajatorul.
Pentru alte detalii cu privire la diferența dintre munca la domiciliu și telemunca a se
vedea aici.
 Felul muncii
Reprezintă funcția sau meseria pe care o exercită salariatul, conform clasificării
ocupațiilor din România (cod COR).
Poate reprezenta şi modul în care este prestată activitatea (muncă de zi, muncă
de noapte, funcție de conducere, funcție de execuție etc.).
Dacă a fost schimbată funcția salariatului în cadrul aceluiași angajator, este
permisă stabilirea unei noi perioade de probă pentru verificarea aptitudinilor salariatului
în noua funcție.
Felul muncii se poate modifica, prin acordul părţilor, doar ca urmare a
încheierii unui act adițional, ci nu prin intermediul modificării Fișei de post.
Prin modificarea Fișei de post se pot doar adăuga sau restrânge atribuții
specifice funcției deja stabilite prin contractul individual de muncă sau actul
adițional la acesta.
Prin excepţie, funcţia salariatului poate fi modificată în urma aplicării
unei sancțiuni disciplinare, prin retrogradarea din funcţie pe o perioadă ce nu
poate depăşi 60 de zile.

 Condițiile muncii
Reprezintă mediul în care se desfășoară activitatea, inclusiv tipul angajatorului
(persoană fizică sau juridică/persoană de drept public sau privat) şi pot fi modificate prin
act adițional (de exemplu: modificarea desfășurării activității din condiții normale de
muncă în condiții grele/speciale de muncă).
 Salariul
Reprezintă contraprestația bănească la care este îndreptăţit salariatul pentru
munca depusă în beneficiul angajatorului (pentru alte detalii Capitolul VI. Drepturile
salariatului – Dreptul la salarizare pentru munca depusă).
Se poate modifica, prin acordul părţilor, prin act adițional la contractul individual
de muncă.
În cazul persoanelor plătite din fonduri publice, salariul nu se va negocia, acesta
fiind stabilit conform Legii cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice.
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Salariul poate fi redus unilateral de către angajator, în situaţia în care
salariatul săvârșește o abatere disciplinară, prin aplicarea uneia dintre
următoarele sancțiuni disciplinare:
- reducerea salariului de bază pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
- reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de
conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%.

 Timpul de muncă și timpul de odihnă
Timpul de muncă
Reprezintă orice perioadă de timp în care salariatul prestează efectiv munca sau
este la dispoziția angajatorului și îndeplinește sarcinile și atribuțiile de serviciu.
Se poate modifica prin act adițional la contractul individual de muncă.
Munca de zi
Pentru salariații angajați cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă
este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, cu mențiunea că pentru anumite sectoare de
activitate poate fi stabilită o durată zilnică a timpului de muncă mai mică sau mai mare de
8 ore.
În cazul salariaților cu vârsta sub 18 ani, durata timpului de muncă este de 6
ore/zi, respectiv 30 de ore/săptămână.
Ca regulă, durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de
ore/săptămână, inclusiv orele suplimentare.
Prin excepție, durata timpului de muncă (ce include și orele suplimentare), poate
fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă pe 4 luni
calendaristice să nu depășească 48 de ore pe săptămână.
Munca de noapte
Durata normală a timpului de lucru pentru salariatul de noapte nu trebuie să
depășească o medie de 8 ore/zi, calculată pe o perioadă de referință de maximum 3 luni
calendaristice.
Munca prestată de către salariat între orele 22:00-06:00 este considerată muncă
de noapte.
Salariații care nu au împlinit 18 ani nu pot presta muncă de noapte, nici
dacă își exprimă acordul în acest sens.
Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să
presteze muncă de noapte. Acestea pot presta muncă de noapte doar dacă își
exprimă acordul în acest sens.

19

Munca suplimentară
Reprezintă orice muncă prestată de salariat în afara duratei normale a timpului
de lucru.
Salariatul în vârstă pe până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară.
Salariatul cu timp de muncă parțial (part-time) nu poate presta ore suplimentare.
Încălcarea acestei interdicţii va conduce la considerarea contractului individual de muncă
cu timp parțial, ca fiind încheiat pentru normă întreagă.
Atunci când salariatul lucrează în regim de telemuncă, muncă suplimentară se
efectuează la solicitarea angajatorului şi cu acordul în scris al telesalariatului cu normă
întreagă.
Se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice
după efectuarea acesteia, salariatul beneficiind, totodată, de salariul corespunzător pentru
orele prestate peste programul normal de lucru.
În cazul în care compensarea cu ore libere nu este posibilă în termenul prevăzut,
salariatul trebuie să primească, în luna următoare, un spor la salariu corespunzător cu
durata muncii suplimentare. Acest spor se stabilește prin negociere, în cadrul contractului
colectiv de muncă sau al contractului individual de muncă. Sporul nu poate fi mai mic de
75% din salariul de bază.
Salariatul nu poate fi obligat să presteze muncă suplimentară
programului normal de lucru, cu excepția cazului de forţă majoră sau pentru
lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării
consecințelor unui accident.

Concediul de odihnă
Este un drept garantat tuturor salariaţilor, fără deosebire între aceştia (pentru
alte detalii, a se vedea Capitolul VI. Drepturile salariatului – Dreptul la concediu de odihnă
anual).
Salariatul nu poate fi obligat să renunțe la concediul de odihnă sau să
amâne beneficiul acordării acestuia în natură.

2. Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă la inițiativa
angajatorului
Cu titlu de excepție, angajatorul, în situațiile expres prevăzute de lege, cu caracter
temporar, poate dispune, în mod unilateral, modificarea unora dintre elementele
contractului individual de muncă.
Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator într-un alt loc de
muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă prin delegarea, detaşarea
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salariatului, în caz de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de
protecție a salariatului.
Delegarea
Presupune exercitarea temporară de către salariat, din dispoziţia angajatorului şi
în afara locului de muncă (de exemplu: în altă localitate), a unor lucrări sau sarcini
corespunzătoare atribuţiilor de serviciu.
Poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni.
Se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile
calendaristice, numai cu acordul salariatului.
Salariatul nu poate fi sancționat disciplinar pentru refuzul de prelungire
a perioadei delegării.

Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum
şi la o indemnizaţie de delegare.
Detaşarea
Presupune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia
angajatorului iniţial, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul
acestuia.
În mod excepţional, prin detaşare se poate schimba şi felul muncii, dar numai cu
acordul scris al salariatului.
Se poate dispune pe o durată de cel mult un an.
Poate fi prelungită, în mod excepțional, cu acordul ambelor părți, din 6 în 6 luni.
Salariatul poate refuza detaşarea doar în mod excepţional şi pentru motive
temeinice.
Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum
şi la o indemnizaţie de detaşare.
Drepturile salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s-a dispus
detaşarea.
Dacă angajatorul la care s-a dispus detaşarea nu îşi îndeplineşte integral şi la
timp toate obligaţiile faţă de salariatul detaşat, acestea trebuie îndeplinite de angajatorul
care a dispus detaşarea.
În cazul în care niciunul dintre cei doi angajatori nu îşi îndeplineşte
obligaţiile faţă de salariat, acesta are dreptul de a îndrepta împotriva oricăruia
dintre cei doi angajatori şi de a cere executarea silită a obligațiilor neîndeplinite.
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Forţa majoră
Presupune existenţa unui eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi
inevitabil (de exemplu: inundaţii, calamităţi naturale etc.).
Nu este necesar acordul salariatului, angajatorul putând modifica unilateral
contractul individual de muncă, ca urmare a apariţiei unor evenimente/situaţii
independente de voinţa sa.
Modificarea determinată de forţa majoră poate viza doar locul şi felul muncii,
nu şi salariul sau durata muncii.
Sancţionarea disciplinară a salariatului
Modificarea poate avea în vedere schimbarea funcţiei salariatului (prin
retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției in care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depăși 60 de zile).
Modificarea poate avea în vedere şi reducerea salariului (reducerea salariului
de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și
a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%).
Salariatul poate contesta la instanţa competentă, în termen de 45 de zile
calendaristice, decizia emisă de angajator, în situaţia în care o consideră nelegală
(spre exemplu, atunci când nu a fost efectuată cercetarea disciplinară prealabilă)
şi/sau netemeinică (spre exemplu, atunci când faptele imputate salariatului nu
corespund realității).

Măsură de protecție a salariatului
Se dispune în baza documentelor/recomandărilor medicale, în situațiile în
care:
 Salariatul nu mai corespunde din punct de vedere medical pentru îndeplinirea
unei anumite activități (de exemplu: salariatul suferă de hernie de disc, fiind astfel
împiedicat să mai desfășoare activități de încărcare-descărcare marfă).
 Salariatul nu îşi mai poate desfășura activitatea într-un anumit loc din cauza
motive medicale (de exemplu: salariata este însărcinată, astfel că nu mai poate desfășura
activități în mediu cu toxicitate ridicată).
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IV. Suspendarea contractului individual de
muncă
1. Suspendarea de drept
2. Suspendarea prin acordul părților
3. Suspendarea din inițiativa salariatului
4. Suspendarea din inițiativa angajatorului

Cadrul legal:
art. 49-54 din Codul muncii
O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de
sănătate
O.U.G. nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă
O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de
sănătate
O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de
sănătate
O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizația lunară pentru creşterea
copiilor
O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate
O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative,
precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Legea nr. 210/1999 a concediului paternal
Legea nr. 274/2004 privind procedura adopţiei
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Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni în următoarele
cazuri:
1. De drept (prin efectul legii, independent de voința părților);
2. Prin acordul părților;
3. Prin actul unilateral al uneia dintre părți (salariat sau angajator).
Efectul suspendării constă în suspendarea prestării muncii de către salariat și
a plății drepturilor de natură salarială de către angajator, nu și a altor drepturi sau
obligații ce decurg din contractul individual de muncă, din contractul colectiv de muncă
sau din regulamentul intern.
În situația în care în timpul perioadei de suspendare a contractului individual de
muncă intervine o cauză de încetare de drept a acestuia (de exemplu: în cazul decesului
angajatorului/salariatului, în cazul dizolvării angajatorului persoana juridică etc.), cauza
de încetare de drept are întâietate faţă de cauza de suspendare.
1. Suspendarea de drept a contractului individual de muncă intervine în
următoarele situații:
a) Concediu de maternitate
Salariatele asigurate au dreptul la concediu de sarcină și lăuzie pe o perioadă de
126 de zile calendaristice, perioadă în care beneficiază de indemnizație de maternitate.
Concediul pentru sarcină se acordă înainte de naștere, pe o perioadă de 63 de
zile.
Concediul de lăuzie se acordă după naștere, pe o perioadă de 63 de zile.
Concediile pentru sarcină și lăuzie se pot compensa între ele, în funcție de
recomandarea medicului și de opțiunea persoanei beneficiare, în așa fel încât durata
minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice.
Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o
perioadă ce nu poate depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de către medicul
specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens.
Pe durata concediului de maternitate, salariata aflată în această situație
nu poate fi concediată, cu excepția concedierii pentru motive ce intervin ca
urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în
condițiile legii.

b) Concediu pentru incapacitate temporară de muncă (concediul medical)
Suspendarea contractului individual de muncă intervine în urma
comunicării/prezentării angajatorului, de către salariat, a certificatului de concediu
medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist, care confirmă starea de
incapacitate temporară de muncă a acestuia.
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Pe durata concediului pentru incapacitate temporară de muncă,
salariatul aflat în această situație nu poate fi concediat, cu excepția concedierii
pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau
a dizolvării angajatorului, în condițiile legii.

c) Carantină
Concediul şi indemnizaţia pentru carantină se acordă salariaților cărora li se
interzice continuarea activităţii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin
certificatul eliberat de direcţia de sănătate publică.
Pe perioada suspendării se menţin doar drepturile de asigurări de sănătate.
Durata concediilor pentru carantină nu diminuează numărul de zile de
concediu pentru incapacitate temporară de muncă (concediu medical) acordate
unui salariat pentru celelalte afecțiuni. Pe durata instituirii carantinei, salariatul
aflat în această situație nu poate fi concediat, cu excepția concedierii pentru
motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a
dizolvării angajatorului, în condițiile legii.

d) Exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori
judecătoreşti, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel
Suspendarea contractului se realizează printr-o decizie emisă de angajator, în baza
cererii salariatului în cauză. La încetarea mandatului, angajatorul va emite o decizie care
impune încetarea suspendării și reluarea activității.
e) Îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat
Contractul individual de muncă al salariatului care îndeplineşte o funcţie de conducere
în organizaţiile sindicale şi este salarizat de către sindicat se suspendă pe durata mandatului.
Perioada în care persoana aleasă în organul de conducere al organizaţiei sindicale îşi
exercită mandatul şi este salarizată de către sindicat constituie vechime în muncă.
f) Forța majoră
Forţa majoră poate conduce fie la suspendarea de drept a contractului individual de
muncă, fie la modificarea locului şi a felului muncii (din inițiativa angajatorului şi fără a fi
necesar acordul salariatului). Alegerea uneia dintre cele două soluții rămâne strict la
aprecierea angajatorului, în funcție de amploarea perturbării activității acestuia.
Pe perioada suspendării se menţin doar drepturile de asigurări de sănătate.
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g) În cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură
penală.
Suspendarea contractului individual de muncă poate fi dispusă pe o perioadă de 30
de zile calendaristice sau mai mare, în funcţie de decizia angajatorului.
Dacă salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile,
angajatorul poate dispune concedierea acestuia (pentru alte detalii, a se vedea secțiunea
Concedierea în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o
perioadă mai mare de 30 de zile)
h) De la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizațiile ori
atestările necesare pentru exercitarea profesiei
Se aplică doar în cazul salariaţilor pentru care exercitarea anumitor funcţii sau
îndeplinirea unor activități presupune deţinerea şi prezentarea angajatorului a avizelor,
autorizaţiilor sau atestărilor necesare în acest sens.
Suspendarea nu poate fi dispusă pe o perioadă mai mare de 6 luni.
Dacă în interiorul perioadei de 6 luni salariatul și-a reînnoit
avizul/autorizația/atestarea necesară pentru exercitarea profesiei, angajatorul va emite o
decizie care constată acest lucru, dispunând încetarea suspendării contractului individual
de muncă.
Dacă în termen de 6 luni salariatul nu și-a reînnoit avizele, autorizațiile
ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de
muncă încetează de drept.

i) În alte cazuri expres prevăzute de lege
Pe toată durata participării la grevă, contractul individual de muncă sau raportul
de serviciu al angajatului, după caz, se suspendă de drept.
Pe perioada suspendării se menţin doar drepturile de asigurări de sănătate.
2. Suspendarea contractului individual de muncă la inițiativa salariatului
poate interveni în următoarele situaţii:
a) Concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul
copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani
Salariaţii beneficiari ai acestui concediu pot fi: oricare dintre părinţii fireşti ai
copilului (mamă/tată), persoana care a adoptat copilul/căreia i-a fost încredinţat copilul
spre adopţie, persoana căreia i-a fost încredinţat copilul în plasament).
Salariaţii beneficiază de acest concediu dacă în ultimii 2 ani anteriori datei
naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate
salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate
intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură şi piscicultura, supuse impozitului
pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
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Angajatorul este obligat să acorde salariatului acest concediu.
Pe durata concediului pentru creşterea copilului, este interzis
angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă. Nici după trecerea
unui termen de 6 luni de la revenirea definitivă a salariatei/salariatului în
unitate nu este permis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă,
cu excepția concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării
judiciare, a falimentului angajatorului sau a desființării acestuia, în condiţiile
legii.

b) Concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul
copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani
Oricare dintre părinţi poate beneficia de acest concediu dacă are calitatea de
asigurat pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de
asigurări sociale de sănătate.

Angajatorul este obligat să acorde salariatului acest concediu.

c) Concediu paternal
Tatăl copilului nou-născut are dreptul la un concediu paternal de 5 zile
lucrătoare.
În cazul în care titularul dreptului la concediu paternal este asigurat în cadrul
sistemului asigurărilor sociale de stat, el are dreptul la un concediu paternal plătit de 5 zile
lucrătoare.
d) Concediu pentru formare profesională
Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare
profesională, cu plată sau fără plată.
Cererea de acordare a concediului pentru formare profesională poate fi respinsă
de către angajator numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea
activităţii.
Salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de
angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore.
Durata concediului de formare profesională nu se deduce din durata
concediului de odihnă la care este îndreptăţit salariatul.
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e) Exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la
nivel central sau local, pe toată durata mandatului
În situaţia în care nu este posibil cumulul de funcţii, cererea salariatului de
suspendare a contractului individual de muncă nu poate fi respinsă de angajator.
Salariatul îşi va relua activitatea după expirarea mandatului.
f) Participarea la grevă
Salariații au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale,
economice și sociale.
Niciun salariat nu poate fi constrâns să participe sau să nu participe la grevă.
Pe perioada suspendării se menţin doar drepturile de asigurări sociale de
sănătate.
g) Concediu de acomodare
Salariatul adoptator/oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează
venituri supuse impozitului pe venit, poate/pot beneficia de un concediu de acomodare cu
durata de maximum un an, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea
adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară.
Concediul şi indemnizaţia se acordă la cererea salariatului îndreptăţit, la care
se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de
încredinţare în vederea adopţiei, documentul care atestă mutarea copilului la
adoptator/familia adoptatoare, înregistrat la direcţia în a cărei rază administrativteritorială a fost protejat copilul, precum şi dovada intrării efective în concediu sau a
suspendării activităţii.
Angajatorul are obligația de a aproba și acorda concediul.
Angajatorului îi este interzis să dispună încetarea raporturilor de muncă ale
salariatului pe perioada acestuia, cu excepția concedierii pentru motive ce
intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului angajatorului sau a
desființării acestuia, în condiţiile legii.

3. Suspendarea contractului individual de muncă la inițiativa angajatorului
poate interveni în următoarele situaţii:
a) În cazul în care salariatul a fost trimis în judecată pentru fapte penale
incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești
Poate fi dispusă numai în urma trimiterii în judecată a salariatului doar pentru
fapte incompatibile cu funcţia deţinută la angajator şi va fi luată până la data la care
instanţa de judecată se pronunţă asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei salariatului.
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Pe perioada suspendării, salariatul nu va beneficia de niciun drept care rezultă
din calitatea sa de salariat, însă acesta se poate angaja la un alt angajator sau chiar la
acelaşi angajator, dar pe o altă funcţie.
În situaţia constatării nevinovăţiei salariatului, suspendarea va înceta, iar acesta
va fi îndreptăţit să primească din partea angajatorului o despăgubire egală cu salariul și
celelalte drepturi de care ar fi beneficiat pe perioada suspendării contractului individual
de muncă.
Dacă sancţiunea aplicată nu constă într-o condamnare privativă de libertate (de
exemplu: amendă penală, suspendarea executării pedepsei), angajatorul poate dispune
sancţionarea disciplinară a salariatului, chiar şi cu desfacerea contractului individual de
muncă.
Pe toată perioada suspendării contractului individual de muncă salariatul nu este
împiedicat să se angajeze la alt angajator sau în altă funcţie chiar la acelaşi angajator.
b) În cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea
raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare
(șomajul tehnic)
În cazul apariţiei unor situaţii de criză, determinate de condiţiile economice,
tehnologice, structurale, precum şi de alte condiţii asemănătoare acestora, angajatorul
trebuie să constate, printr-o hotărâre, motivele care au determinat întreruperea sau
reducerea activității, măsurile pe care le are în vedere pentru depășirea acestor dificultăți,
precum și cuantumul indemnizațiilor de care trebuie să beneficieze salariații.
De regulă, indemnizaţia de care va beneficia salariatul nu poate fi mai mică de
75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se plăteşte din fondul
de salarii.
Prin excepţie, în cazurile expres prevăzute de lege, indemnizaţia se poate suporta
de către stat.
De exemplu, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul
nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru
perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din
inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii, ca
urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de
care beneficiază salariații au fost stabilite stabilesc la 75% din salariul de bază
corespunzător locului de muncă ocupat și au fost suportate din bugetul
asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu
brut.
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Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității, salariații se vor
afla la dispoziția angajatorului, acesta având posibilitatea să dispună reînceperea
activității de îndată ce există această posibilitate.
Dacă măsura suspendării contractului individual de muncă pentru șomaj tehnic
va depăși 30 de zile lucrătoare, angajatorul are posibilitatea, după consultarea prealabilă a
sindicatului sau a reprezentanților salariaților, să reducă programul de lucru de la 5 la 4
zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situației
care a cauzat reducerea programului.
c) În cazul în care împotriva salariatului s-a luat, în condiţiile Codului de procedură
penală, măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina
acestuia au fost stabilite obligaţii care împiedică executarea contractului de muncă, precum
şi în cazul în care salariatul este arestat la domiciliu, iar conţinutul măsurii împiedică
executarea contractului de muncă
Angajatorul poate dispune suspendarea contractului individual de muncă atunci
când constată, prin decizie, faptul că măsurile luate de către instanţa de judecată îl
împiedică pe salariat să execute contractual individual de muncă în aceleaşi condiţii cu
cele anterioare aplicării măsurii preventive faţă de acesta.
d) Pe durata detaşării
Salariatul va presta muncă pentru angajatorul la care s-a dispus detaşarea, astfel
contractual individual de muncă dintre salariat şi angajatorul iniţial se va suspenda pe
întreaga durată pe care a fost dispusă detaşarea.
Dacă angajatorul la care s-a dispus detaşarea nu îşi îndeplineşte integral şi la
timp toate obligaţiile faţă de salariatul detaşat, acestea vor fi îndeplinite de angajatorul
care a dispus detaşarea (angajatorul iniţial).
Detaşarea nu trebuie confundată cu delegarea (pentru alte detalii, a se
vedea Modificarea unilaterală la inițiativa angajatorului).

e) Pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor
sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor
Se dispune de angajator odată cu luarea la cunoștință despre măsura suspendării
avizelor/autorizaţiilor/atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei.
Această măsură nu trebuie confundată cu situaţia suspendării de drept a
contractului individual de muncă, care intervine atunci când expiră
avizele/autorizațiile/atestările necesare pentru exercitarea profesiei (pentru detalii, a se
vedea Suspendarea de drept a contractului individual de muncă, pct. h)).
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3. Suspendarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor
Intervine în cazul concediilor fără plată pentru studii (de exemplu: pentru
susținerea examenelor aferente studiilor universitare de masterat) sau pentru interese
personale (de exemplu: însoțirea soției/soţului la efectuarea unui tratament medical în
străinătate).
Intervine la solicitarea salariatului, dacă angajatorul îşi exprimă acordul în acest
sens atât cu privire la cererea formulată, cât şi cu privire la perioada de concediu
solicitată.
Inițiativa acordării concediului fără plată aparține salariatului.
Angajatorul nu îi poate solicita și acorda salariatului concediu fără plată dacă
acesta nu își manifestă acordul în acest sens.
Angajatorul are posibilitatea de a respinge cererea salariatului, fiind
singurul în măsură să decidă asupra oportunității acesteia.
Dacă suspendarea depășește 90 de zile, salariatul pierde dreptul de a fi
asigurat în sistemul public de sănătate, drepturile de asigurări de sănătate
încetând de la ultima plată.
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V. Încetarea contractului individual de muncă
1. Încetarea de drept
2. Încetarea prin acordul părților
3. Încetarea ca urmare a voinței unilaterale a salariatului – demisia
4. Încetarea ca urmare a voinței unilaterale a angajatorului – concedierea

Cadrul legal:
art. 55 – 81 din Codul muncii
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Contractul individual de muncă poate înceta:
1. De drept;
2. Prin acordul părților;
3. La inițiativa salariatului, prin demisie;
4. La inițiativa angajatorului în cazurile și condițiile limitativ prevăzute de lege,
prin concediere.
1. Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă încetează de drept în temeiul legii, fără să
intervină opțiunea salariatului ori a angajatorului.
În acest sens, angajatorul va emite o decizie prin care doar va constata că a
intervenit unul dintre cazurile de încetare de drept, fără vreo altă formalitate.
Contractul individual de muncă încetează de drept în următoarele cazuri:
a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum şi în
cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul şi-a încetat
existenţa conform legii;
b) la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de declarare a morții sau a
punerii sub interdicție a salariatului sau a angajatorului persoană fizică;
c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului
minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter excepţional, pentru salariata care
optează în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, în termen
de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condiţiilor de vârsta standard şi a stagiului
minim de cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei de
pensie în cazul pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de
vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale
asupra capacității de muncă în cazul invalidității de gradul I sau II;
Lit. c) presupune mai multe modalități de încetare de drept a contractului
individual de muncă, şi anume:
i. îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de
cotizare pentru pensionare;
Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați şi 63 de ani
pentru femei. Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi
pentru bărbați, conform art. 53 şi Anexei 5 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice.
Nu prezintă importanță dacă salariatul a depus sau nu cerere de
pensionare la Casa de pensii. Contractul individual de muncă încetează de
drept dacă sunt îndeplinite cele două condiţii (vârsta şi stagiul), fără să fie
necesară manifestarea de voinţă în acest sens a angajatorului sau a salariatului.
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ii. la vârsta de 65 de ani pentru salariata care a optat în baza unei cereri scrise
pentru continuarea executării contractului individual de muncă în termen de 30 de zile
calendaristice înainte de data împlinirii condiţiilor de vârsta standard şi a stagiului
minim de cotizare pentru pensionare.
Salariata trebuie să depună cererea în scris la angajator prin care solicită
continuarea executării contractului individual de muncă cu 30 de zile înainte de a
împlini vârsta standard de pensionare (63 de ani) și stagiul minim de cotizare (15 ani).
Angajatorul este obligat să dea curs cererii salariatei efectuate în termenul
menționat și să amâne emiterea deciziei de încetare a contractului individual de muncă
până la împlinirea vârstei de 65 de ani sau până la vârsta indicată (dacă e sub 65 de ani)
în cererea scrisă de către femeia salariat.
Pasivitatea salariatei prin nedepunerea cererii scrise în termen sau prin
lipsa formulării unei astfel de cereri nu poate fi imputată angajatorului.

Angajatorul poate conveni cu salariata căreia i-a încetat de drept contractul
individual de muncă pe aceste temei încheierea unui nou contract individual de muncă,
fiind posibil cumulul pensiei cu salariul pentru categoriile de pensionari stabilite de art.
118 din Legea nr. 263/2010.
iii. la data comunicării către angajator a deciziei de pensie în cazul pensiei
anticipate parțiale, a pensiei anticipate, a pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea
vârstei standard de pensionare;
iv. la data comunicării către angajator a deciziei medicale asupra capacității de
muncă în cazul invalidității de grad I sau II;
În acest cazurile stabilite la lit. iii și iv salariatul trebuie să comunice
angajatorului decizia de pensionare/decizia medicală, iar angajatorul, prin decizie, doar
va lua act de încetarea contractului individual de muncă.
d) ca urmare a constatării nulității contractului individual de muncă, de la data la
care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească
definitivă;
Este vorba de nulitatea contractului de muncă, nu doar a unor clauze din
acesta. În situaţia în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabilește drepturi
sau obligații pentru salariați, care contravin unor norme legale imperative sau
contractelor colective de muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispozițiile
legale sau convenționale aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri.
Constatarea nulității contractului individual de muncă produce efecte
pentru viitor. Consecința este că persoana care a prestat muncă în temeiul unui
contract individual de muncă nul are dreptul la remunerarea acesteia,
corespunzător modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu.
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e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei
persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii
definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare;
Salariatul concediat nelegal sau pentru motive neîntemeiate va fi reintegrat pe
funcția ocupată anterior concedierii, chiar dacă ulterior concedierii pe această funcție a
fost angajată o altă persoană.
Nu intervine încetarea de drept a contractului dacă instanța de judecată a admis
cererea de reintegrare în funcția ocupată de salariat a unei persoane căreia i s-a
modificat funcția în mod unilateral de către angajator. Textul legal are în vedere doar
reintegrarea unei persoane concediate nelegal sau neîntemeiat.
Dacă instanța de judecată a anulat decizia de concediere fără a dispune și
reintegrarea reclamantului, deoarece acesta din urmă nu a solicitat reintegrarea pe
postul ocupat anterior concedierii, contractul individual de muncă al salariatului încadrat
pe postul ocupat de salariatul concediat nu va înceta.
f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la
data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;
g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor,
autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei (de exemplu, retragerea
atestatului profesional al salariatului care îndeplinea atribuţii de pază sau protecție);
h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de
siguranță ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii
judecătoreşti prin care s-a dispus interdicția;
i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată
determinate;
Prin coroborarea art. 82 alin. (3), (4) şi (5) cu art. 84 din Codul muncii rezultă
că durata maximă a contractelor individuale de muncă încheiate pe durată determinată
(un contract iniţial urmat de două contracte succesive) între aceleaşi părţi contractante
poate fi de maximum 60 de luni (36 de luni durata maximă admisă pentru primul
contract şi câte 12 luni durata maximă a contractelor succesive).
j) retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanților legali, în cazul salariaţilor
cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani;
Pentru toate situațiile de la lit. c)-j) angajatorul trebuie să emită o decizie prin
care să constate cazul de încetare de drept a contractului individual de muncă în termen
de 5 zile lucrătoare de la intervenirea cazului și să o comunice persoanei aflată în situația
respectivă în termen de 5 zile lucrătoare.
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Cele două termene sunt termene de recomandare, şi nu de decădere. Însă, se
impune a fi respectate pentru asigurarea rigorii juridice necesare în raporturile de
muncă. Numai astfel salariatul în cauză este informat corect şi operativ despre încetarea
contractului individual de muncă.
Decizia angajatorului prin care se constată încetarea de drept a contractului
individual de muncă nu este una de concediere. Ea nu trebuie să conțină elementele
stabilite la art. 76 din Codul muncii, adică decizia nu trebuie motivată, ci doar să constate
că a intervenit unul dintre cazurile limitativ prevăzute de lege.
Încetarea de drept intervine chiar dacă contractul individual de muncă
este suspendat.

2. Încetarea prin acordul părților a contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă poate înceta ca urmare a acordului părților, la
data convenită de acestea.
Contractul individual de muncă încetează în baza art. 55 lit. b) din Codul muncii
atunci când atât salariatul, cât și angajatorul, sunt de acord să înceteze raportul de
muncă.
Angajatorul nu are dreptul de a obliga salariatul să semneze o cerere prin care
solicită încetarea contractului individual de muncă prin acordul părților, indiferent de
motivele economice sau personale pe care le-ar invoca. Dacă nu dorește încetarea
contractului individual de muncă, salariatul poate refuza încetarea prin acord, caz în care
angajatorul poate proceda la încetarea contractului individual de muncă ca urmare a
voinței unilaterale a acestuia (concedierea).
În cazul încetării contractului individual de muncă prin acordul părților
salariatul nu va beneficia de indemnizația de șomaj.
În cazul încetării contractului individual de muncă prin acordul părților
salariatul nu are dreptul la un termen de preaviz.

3. Încetarea Contractului individual de muncă la inițiativa salariatului –
demisia
Demisia reprezintă actul unilateral de voință al salariatului care, printr-o
notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă,
după împlinirea unui termen de preaviz.
Prin excepție, salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi
îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă.
3.1. Reguli comune în cazul demisiei cu preaviz și fără preaviz
Demisia nu trebuie aprobata, ci angajatorul doar ia act de manifestarea
unilaterală de voință a salariatului.
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Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. Refuzul
angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia
prin orice mijloace de probă (martori, interogatoriul angajatorului, mijloace materiale de
probă).
Pentru evitarea unui abuz, este important de reținut faptul că salariatul
nu are obligația de a demisiona în cazul in care i se solicita acest lucru, verbal
sau în scris, de către angajator. De asemenea, salariatul nu are nici obligația de a
semna „în alb” înscrisuri care pot fi folosite ulterior pentru cererea de demisie.

Odată semnată demisia și înregistrată la angajator, aceasta produce efecte și
contractul individual de muncă încetează.
Salariatul nu își mai poate retrage demisia decât cu acordul angajatorului.
Odată semnată și înregistrată la angajator, demisia produce efecte și nu mai
poate fi anulată în instanța decât dacă salariatul face dovada că i-a fost viciat
consimțământul (spre exemplu: prin violență).
Salariații care demisionează pierd dreptul de a beneficia de
indemnizația de șomaj în sensul Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru șomaj si stimularea ocupării forței de muncă.

3.2. Demisia cu preaviz
Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.
Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de
muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile şi nu poate
fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuție, respectiv mai
mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere.
Pe durata preavizului, contractul individual de muncă continuă să îşi producă
toate efectele, adică salariatul trebuie să se prezinte în continuare la locul de muncă și să
presteze activitate, iar angajatorul trebuie să îi achite drepturile salariale.
Angajatorul poate renunța total ori parţial la termenul de preaviz.
După expirarea termenului de preaviz sau la data renunțării totale sau parțiale,
în mod expres, de către angajator la termenul respectiv, contractul individual de muncă
va înceta, fără a fi necesară emiterea unei decizii a angajatorului, decizia de încetare a
contractului individual de muncă fiind materializată prin demisia salariatului, așa cum a
fost înregistrată la angajator.
3.3. Demisia fără preaviz
Demisia fără preaviz se motivează.
Salariatul trebuie să indice expres în cuprinsul demisiei că nu dorește să mai
respecte termenul de preaviz.
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Salariatul trebuie să precizeze în concret care au fost obligaţiile nerespectate de
către angajator care l-au determinat să înceteze contractul individual de muncă.
Demisia va produce efecte, iar contractul individual de muncă va înceta
începând cu următoarea zi lucrătoare depunerii demisiei la angajator (prin înregistrarea
acesteia la angajator, prin e-mail sau de la data la care salariatul face dovada comunicării
demisiei prin alt mijloc – poștă, curier).
4. Încetarea contractului individual de muncă la inițiativa exclusivă a
angajatorului - concedierea
4.1. Cazuri în care angajatorul poate dispune concedierea salariatului
Angajatorul poate dispune concedierea salariatului doar în următoarele
situații:
a) pentru motive care nu țin de persoana salariatului – desființarea locului de
muncă;
b) pentru motive care țin de persoana salariatului:
 ca sancţiune disciplinară, în cazul în care salariatul a săvârșit o abatere gravă
sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin
contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul
intern;
 în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în
care este încadrat;
 în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu
pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de procedură penală;
 în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se
constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia
să îşi îndeplinească atribuțiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;
Fără nicio excepție, pentru a produce efecte juridice, orice decizie de
concediere trebuie emisă în formă scrisă și să fie comunicată salariatului.
Comunicarea verbală de către angajator că va înceta/a încetat
contractul individual de muncă al salariatului, în lipsa unei decizii de
concediere emisă în formă scrisă, nu produce efecte.
Până când angajatorul nu comunică, în scris, o decizie de concediere
salariatului, raportul de muncă nu încetează, salariatul având dreptul si
obligația de a se prezenta la locul de muncă, iar angajatorul are obligația de a-i
achita drepturile salariale.
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4.2. Cazuri în care este interzisă concedierea salariatului
Salariatul nu poate fi concediat:
Pe durata în care se află în concediu medical;
Este necesar ca salariatul să comunice angajatorului efectiv, în original,
certificatul medical, emis în condițiile legii, pentru a opera această interdicție.
Pe durata suspendării activităţii ca urmare a instituirii carantinei;
În acest sens, salariatul va trebui să prezinte angajatorului un certificatul eliberat
de Direcţia de Sănătate Publică care să ateste boala contagioasă.
Pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a
luat cunoștință de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
Cu toate acestea, este permisă concedierea salariatei gravide pentru motive
disciplinare.
Pe durata concediului de maternitate;
Pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în
cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
Pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani
sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei
de 18 ani;
Pe durata efectuării concediului de odihnă.
Prin excepție, chiar și în situațiile de mai sus, salariatul va putea fi concediat în
cazul reorganizării judiciare, a falimentului angajatorului, respectiv a dizolvării
angajatorului.
Salariatul poate contesta în instanță decizia de concediere emisă de
angajator cu încălcarea acestor interdicții.

4.3. Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
4.3.1. Concedierea individuală
 Concedierea salariatului ca urmare a desființării locului de muncă
Angajatorul are dreptul și poate avea inițiativa, potrivit Codului muncii, să
concedieze un salariat, ca urmare a desființării unuia sau mai multor locuri de muncă, din
unul sau mai multe motive (probleme economice, retehnologizare, necesitatea
restructurării activităţii s.a.).
După ce i se comunică decizia de concediere, salariatul trebuie să verifice dacă
decizia respectă condițiile de legalitate (elementele obligatorii stabilite de lege) și dacă
este întemeiată (dacă desființarea postului a fost efectivă, a avut o cauză reală și
serioasă).
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 Condiții legalitate decizie de concediere
Decizia de concediere trebuie emisă în formă scrisă și trebuie să fie comunicată
salariatului.
Decizia de concediere trebuie să fie motivată în fapt, adică să se indice în
cuprinsul acesteia, în mod concret, care au fost motivele ce au determinat desființarea
postului pe care îl ocupa salariatul și actele decizionale ale angajatorului care au stat la
baza emiterii deciziei. Simpla mențiune în cuprinsul deciziei că se desființează postul nu
este suficientă.
Decizia de concediere trebuie să fie motivată în drept, adică să se indice în
cuprinsul acesteia temeiul legal în baza căruia s-a procedat la desființarea postului.
Salariatului să i se fi acordat, anterior emiterii deciziei de concediere, un termen
de preaviz de minim 20 de zile lucrătoare, despre care să se facă mențiune și în cuprinsul
deciziei.
Termenul în care poate fi contestată decizia de concediere, de 45 de zile
calendaristice.
Instanța judecătorească la care poate fi depusă contestația împotriva deciziei de
concediere.
Lipsa oricăruia dintre elementele arătate mai sus din decizia de
concediere este sancționată cu nulitatea absolută.
În această situație, instanța nu va mai analiza temeinicia deciziei de
concediere (dacă desființarea postului ar corespunde realității), ci va anula
decizia pentru nerespectarea condițiilor de formă.

 Temeinicia deciziei de concediere
Desființarea postului trebuie să fie efectivă, ceea ce înseamnă că acel post nu
trebuie să se mai regăsească ulterior în noua organigramă a angajatorului și în statul de
funcții.
Desființarea postului nu este efectivă dacă activitatea pe care o desfășura
salariatul se realizează în continuare în cadrul societății de o altă persoană sau dacă
denumirea postului este schimbată.
Cauza care a determinat desființarea postului trebuie să fie reală și serioasă.
Desființarea postului trebuie să fie justificată de măsuri obiective, precum
dificultăți economice reale sau eventuale transformări tehnologice care să impună
necesitatea desființării postului în vederea eficientizării activității.
Concedierea nu trebuie să aibă la bază motive subiective, care au legătură cu
persoana salariatului și care să vizeze strict înlăturarea unui salariat din cadrul societății.
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Măsura desființării postului și concedierea salariatului trebuie să fie
una din ultimele soluții pe care o poate lua angajatorul și să nu disimuleze
realitatea.
Pentru a fi legală și temeinică, decizia de concediere determinată de
desființarea unui post trebuie sa aibă la baza o analiză economică realizată de
angajator.
Din analiza realizată trebuie să rezulte necesitatea reorganizării activității
angajatorului, fie din cauza unor dificultăți economice, fie în vederea
eficientizării activității (spre exemplu pe considerente de reducere a costurilor
de personal, a costurilor cu anumite servicii, redimensionarea unor structuri
sau compartimente, retehnologizare).
Toate aceste condiții de fond, care privesc temeinicia deciziei de
concediere sub aspectul caracterului efectiv și al cauzei reale și serioase a
desființării postului trebuie să rezulte în mod expres și neechivoc din
cuprinsul deciziei de concediere și sa aibă la bază documente care justifica
luarea unei astfel de măsuri.

 Contestarea deciziei de concediere
În măsura în care salariatul consideră că decizia de concediere este nelegală
și/sau netemeinică are dreptul de a contesta decizia de concediere la instanța de judecată,
în termen de 45 de zile de la data comunicării, conform Secțiunii Contestarea deciziei de
concediere.
4.3.2. Concedierea colectivă
Presupune concedierea, într-o perioadă de timp de 30 de zile calendaristice, din
motive care nu țin de persoana salariatului (desființarea posturilor), a unui număr de:
 Cel puțin 10 salariați dacă angajatorul are încadrați mai mult de 20 de salariați
și mai puțin de 100;
 Cel puțin 10% din salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are
încadrați între 100 și 300 de salariați;
 Cel puțin 30 de salariați, dacă angajatorul care disponibilizează cel puțin 300 de
salariați;
La stabilirea numărului efectiv de salariați concediați colectiv, se iau în
calcul și acei salariați cărora le-au fost desființate (individual) posturile, cu
condiția existenței a cel puțin 5 concedieri.
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Cauzele care au stat la baza desființării locului/locurilor de muncă trebuie să fie
reale şi serioase, iar desființarea trebuie să fie efectivă.
Salariatul are dreptul la un preaviz de minim 20 de zile lucrătoare.
Salariatul are dreptul la indemnizație de șomaj.
Spre deosebire de concedierea individuală, în cazul concedierii colective,
angajatorul trebuie să respecte și următoarea procedură:
 Etapa 1 - să inițieze negocieri și consultări cu sindicatul sau cu reprezentanții
salariaților, după caz și să informeze salariații;
 Etapa 2 - să informeze printr-o Notificare agenția teritorială de ocupare a forței
de muncă și a inspectoratului teritorial de muncă, cu cel puțin 30 de zile calendaristice
înainte de emiterea deciziilor de concediere. O copie a notificării se va comunica și
sindicatului/reprezentanților salariaților;
Notificarea va cuprinde toate informațiile relevante cu privire la
intenția de concediere colectivă:
- rezultatele negocierilor;
- motivele concedierilor;
- numărul total de salariați;
- numărul salariaților afectați de concediere;
- data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile.

 Etapa 3 - abia după parcurgerea etapei 1 și etapei 2, angajatorul poate emite,
legal, deciziile de concediere.
Decizia de concediere pentru desființarea postului trebuie să conțină:
- Motivele de fapt și de drept care determină concedierea;
- Durata preavizului;
- Criteriile de stabilire a ordinii de prioritate la concediere;
- Mențiuni privind acordarea termenului de preaviz de minim 20 de zile
lucrătoare;
- Termenul în care poate fi contestată decizia de concediere (45 de zile);
- Instanța judecătorească la care poate fi depusă contestația împotriva
deciziei de concediere (tribunalul în raza căruia salariatul își are domiciliul sau
locul de muncă);

Decizia de concediere emisă fără respectarea celor trei etape poate fi contestată
de salariat la instanţa de judecată în termen de 45 de zile de la comunicare, conform
Secțiunii Contestarea deciziei de concediere.
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Dacă în termen de 45 de zile de la data concedierii, se reiau aceleași
activități, angajatorul va transmite salariaților care au fost concediați de pe
posturile a căror activitate este reluată în aceleași condiții de competență o
comunicare scrisă, prin care sunt informați asupra reluării activității.
În maximum 5 zile de la data comunicării, salariații își pot manifesta în
scris consimțământul pentru a-și relua locul de muncă. În cazul lipsei
răspunsului sau al unui refuz, angajatorul poate face noi încadrări pe locurile
de muncă rămase vacante.

4.4. Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
4.4.1. Concedierea disciplinară
Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica,
potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia
au săvârșit o abatere disciplinară în legătură cu activitatea desfășurată.
Sancționarea disciplinară cu desfacerea contractului individual de muncă se
poate dispune fie dacă salariatul a săvârșit o abatere disciplinară gravă, fie dacă a
săvârșit mai multe abateri disciplinare, chiar de o gravitate redusă.
Aplicarea sancțiunii disciplinare se poate dispune numai după efectuarea
cercetării disciplinare prealabile în termenele legale, fiind necesară respectarea
unei proceduri stricte prevăzute de Codul muncii.
Salariatul nu are dreptul la preaviz.
Salariatul pierde dreptul de a beneficia de indemnizația de șomaj.
Sub sancțiunea nulității absolute, decizia de sancționare cu desfacerea
contractului individual de muncă trebuie:
a) să fie emisă de angajator după efectuarea cercetării disciplinare
prealabile a faptei;
b) să fie emisă în termenul stabilit de lege;
c) să cuprindă mențiunile stabilite la art. 252 alin. (2) din Codul muncii;

a) Cercetarea disciplinară prealabilă
Anterior emiterii deciziei de concediere, angajatorul este obligat să efectueze o
cercetare disciplinară prealabilă a faptei care i se impută salariatului.
Angajatorul trebuie să numească o comisie care va efectua cercetarea disciplinară.
Salariatul va fi convocat în scris în vederea prezentării la cercetarea disciplinară.
În convocare trebuie să se regăsească în mod clar și concret obiectul cercetării disciplinare,
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fapta/faptele pentru care va fi cercetat salariatul, data, ora și locul unde va avea loc
întâlnirea.
Dacă salariatul nu se prezintă la cercetarea disciplinară, fără a avea un motiv
întemeiat (motive de sănătate, imposibilitatea obiectivă şi justificată de a ajunge/participa),
salariatul poate dispune sancționarea disciplinară fără efectuarea cercetării disciplinare
prealabile.
Cu ocazia cercetării disciplinare prealabile, salariatul are posibilitatea să
formuleze toate apărările împotriva învinuirilor aduse, atât în scris, cât și verbal, și să
propună probe în sprijinul acestora. Salariatul poate fi asistat de un avocat în această
etapă.
După audierea salariatului cercetat disciplinar, persoana împuternicită/comisia de
cercetare disciplinară va întocmi în scris referatul final al cercetării disciplinare.
În cuprinsul referatului final persoana împuternicită/comisia de cercetare
disciplinară va concluziona dacă fapta pentru care salariatul a fost cercetat disciplinar
constituie sau nu abatere disciplinară și, în caz afirmativ, care este sancțiunea
disciplinară propusă spre a fi aplicată.
Angajatorul este cel care, pe baza referatului final al cercetării disciplinare, poate
dispune sancționarea salariatului cu desfacerea disciplinară a contractului individual de
muncă.
b) Termenul în care trebuie aplicată sancțiunea disciplinară
Sancțiunea disciplinară trebuie să fie aplicată: În termen de maximum 30 de zile
de la data înregistrării referatului final al cercetării disciplinare prin care angajatorul a
luat cunoștință de abaterea disciplinară, dar nu mai mult de 6 luni de la data săvârșirii
abaterii disciplinare.
c) Cuprinsul deciziei de sancționare disciplinară
Decizia de sancționare disciplinară trebuie sa cuprindă în mod necesar:
 descrierea în concret a faptei care constituie abatere disciplinară;
 toate prevederile din statutul de personal, regulamentul intern, contractul
individual de munca sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de
salariat prin săvârșirea faptei care constituie abatere disciplinară;
 motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul
cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată
cercetarea (în cazul în care salariatul nu s-a prezentat la convocare fără motive obiective);
 toate documentele care au stat la baza aplicării sancțiunii disciplinare (referatul
de sesizare al angajatorului, decizia de numire a comisiei de disciplină, convocarea la
cercetarea disciplinară, procese-verbale ale cercetării disciplinare, referatul final al
cercetării disciplinare);
 temeiul de drept în baza căruia se aplica sancțiunea disciplinară, temei care
poate fi prevăzut atât în Codul muncii, cât și în Regulamentul intern sau alt document
intern care prevede sancțiunea desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă;
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 Termenul în care sancțiunea poate fi contestată decizia (30 de zile calendaristice
de la data comunicării), precum și instanța competentă la care salariatul poate depune
contestația (Tribunalul în raza căruia salariatul are domiciliul sau locul de muncă
salariatul).
Codul muncii sancționează lipsa oricăruia dintre elementele arătate
mai sus din decizia de sancționare disciplinară cu nulitatea absolută a
deciziei, fără a se mai fi analizată de către instanța de judecată temeinicia
măsurii (adică realitatea faptei pentru care a fost sancționat salariatul).

 Contestarea deciziei de concediere
În măsura în care salariatul consideră că decizia de concediere este nelegală
și/sau netemeinică, are dreptul de a contesta decizia la instanța de judecată în termen de
30 de zile de la data comunicării, conform Secțiunii Contestarea deciziei de concediere.
Salariatul poate solicita prin contestația formulată și înlocuirea
sancțiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă cu o
sancțiune mai puțin severă dintre cele prevăzute la art. 248 din Codul muncii.

4.4.2. Concedierea pentru necorespundere profesională
Dispozițiile Codului muncii conferă angajatorului dreptul de a dispune
concedierea salariatului în situația în care, pe parcursul executării contractului individual
de muncă, salariatul fie obține performanțe profesionale mai scăzute decât cele pe care, în
mod rezonabil, angajatorul este îndreptățit să le aștepte de la acesta, fie salariatul nu
cunoaște sau nu stăpânește suficient de bine tehnicile specifice unei anumite funcții,
meserii sau profesii.
Angajatorul trebuie să prevadă o procedură de evaluare profesională a
salariatului în contractul colectiv de muncă sau, în lipsa acestuia, în regulamentul intern.
Prin contractul individual de muncă, fișa postului, sau actele adiționale la
acestea, contractul colectiv de muncă sau regulamentul intern, angajatorul trebuie să
indice criteriile de evaluare și obiectivele de performanță individuală.
Trebuie să se arate atât criteriile și obiectivele de performanță generale, cât și
cele specifice postului ocupat de fiecare salariat.
Pentru a putea concedia pe motiv de necorespundere profesională un salariat,
angajatorul este obligat să efectueze o evaluare prealabilă a acestuia;
În

lipsa

evaluării

prealabile,

decizia

de

concediere

pentru

necorespundere profesională va fi sancționată cu nulitatea absolută!

Salariatului trebuie să i se acorde un termen de preaviz de minim 20 de zile
lucrătoare.
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Angajatorul are obligația de a-i propune salariatului alte locuri de muncă
vacante în unitate, compatibile cu pregătirea sa profesională, dacă dispune de astfel
de locuri de muncă vacante.
Sub

sancțiunea

nulității

absolute,

decizia

de

concediere

pentru

necorespundere profesională trebuie:
a) să fie emisă de angajator după evaluarea prealabilă a salariatului potrivit
procedurii stabilite prin Contractul colectiv de muncă sau Regulamentul intern;
b) să fie emisă în termenul stabilit de lege;
c) să cuprindă mențiunile stabilite la art. 62 alin. (3) din Codul muncii.

a) Evaluarea profesională prealabilă
Evaluarea profesională trebuie să se realizeze în conformitate cu procedura
stabilită la nivelul fiecărui angajator, adusă la cunoștința salariatului.
Angajatorul trebuie să desemneze, prin decizie, o comisie de evaluare în vederea
evaluării profesionale a salariatului.
Comisia de evaluare va convoca în scris salariatul, comunicându-i data, ora și
locul unde urmează a fi supus evaluării profesionale.
Obiectul evaluării profesionale îl constituie analiza criteriilor de evaluare
stabilite de angajator pentru postul ocupat de salariat și a gradului de realizare a
obiectivelor de performanță individuală.
Criteriile de evaluare și obiectivele de performanță trebuie aduse la cunoștința
salariatului la începutul perioadei pentru care se realizeză evaluarea.
Cauza necorespunderii profesionale NU poate consta în:
a) inaptitudinea psihică/fizică a salariatului, caz în care exista temei
distinct de concediere;
b) prejudicierea angajatorului cu intenție. In acest caz este vorba despre
o abatere, care va putea fi sancționată prin concedierea disciplinara;
c) retragerea avizelor eliberate de autoritatea de stat;
d) refuzul salariatului de formare profesionala. Acesta nu poate conduce
in mod direct la concediere, dar daca în urma evaluării se constată că salariatul
care nu a urmat cursul de formare nu corespunde profesional, concedierea va fi
posibilă;
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În urma evaluării profesionale a salariatului, comisia de evaluare va întocmi un
raport/referat în care va indica rezultatele obținute de acesta raportat la criteriile de
evaluare și la obiectivele de performanță individuală, pe care îl va înainta angajatorului.
În baza acestei evaluări, dacă obține un rezultat nesatisfăcător, angajatorul poate
emite decizia de concediere.
b) Termenul în care trebuie emisă decizia de concediere pentru necorespundere
profesională
Angajatorul are obligația de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile
calendaristice de la data constatării cauzei concedierii.
Salariatul trebuie să beneficieze de un termen de preaviz de minim 20 de zile
lucrătoare.
Contractul individual de muncă încetează după expirarea termenului de preaviz.
c) Cuprinsul deciziei de concediere pentru necorespundere profesională
Decizia de concediere pentru necorespundere profesională trebuie să cuprindă
în mod necesar:
 motivarea în fapt, adică să se arate în concret în ce consta necorespunderea
profesională și cum a fost constatată;
 temeiul de drept în baza căruia s-a dispus concedierea salariatului pentru motive
de necorespundere profesională;
 termenul în care poate fi contestată decizia (45 de zile calendaristice) şi instanţa
judecătorească la care se contestă (tribunalul în raza teritorială a căruia salariatul își are
domiciliul sau locul de muncă);
 mențiuni privind acordarea termenului de preaviz de minim 20 de zile
lucrătoare;
 lista locurilor de muncă disponibile în unitate cu indicarea termenului în care
salariatul poate opta pentru a ocupa un loc de muncă vacant.
 Contestarea deciziei de concediere pentru necorespundere profesională
Decizia de concediere pentru necorespundere profesională trebuie contestată în
termen de 45 de zile calendaristice de la data la care salariatul a primit decizia în formă
scrisă (prin poștă, sub semnătură, prin e-mail). Pentru alte detalii, a se vedea Secțiunea
„Contestarea deciziei de concediere”).
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4.4.3. Concedierea în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat
la domiciliu pentru o perioadă mai mare de 30 de zile
În contextul în care salariatul este arestat preventiv sau la domiciliu pentru o
perioadă mai mare de 30 de zile, acesta este în imposibilitate de a presta munca, deci, de a
îndeplini obiectul contractului de muncă.
Dreptul angajatorului de a dispune concedierea este independent de vinovăția
salariatului, dată fiind lipsa fizică a acestuia de la locul de muncă.
Termenul de 30 de zile are în vedere zile calendaristice și curge de la data
constatării luării măsurii arestării preventive sau a arestării la domiciliu.
Contractul nu va înceta de drept după expirarea termenului de 30 de zile dacă
angajatorul nu va dispune concedierea.
În cazul în care angajatorul nu a dispus desfacerea contractului individual de
muncă după trecerea termenului de 30 de zile/6 luni, iar salariatul a fost eliberat, nu mai
poate fi concediat în temeiul art. 61 lit. b).
Dacă salariatul a fost concediat, iar ulterior s-a demonstrat că arestarea
acestuia a fost nelegală/neîntemeiată, măsura concedierii rămâne valabilă.
Nu este necesară acordarea unui termen de preaviz salariatului.

4.4.4. Concedierea pentru inaptitudine fizică/psihică
Pentru a fi în măsură să conducă la concedierea salariatului, inaptitudinea fizică
și/sau psihică trebuie să fie de lungă durată și să nu mai permită îndeplinirea
corespunzătoare a atribuțiilor de către acesta.
Inaptitudinea fizică/psihică a salariatului se stabilește de către medicul de
medicina muncii, în urma punerii de către angajator la dispoziția acestuia a fișei de riscuri
profesionale referitoare la locul de muncă și activitățile pe care urmează să le desfășoare
salariatul.
Decizia de concediere trebuie să cuprindă și o minimă motivare a faptului că
inaptitudinea fizică și/sau psihică constatată îl împiedică pe salariat să își îndeplinească
atribuțiile corespunzătoare locului de muncă sau funcției ocupate.
Angajatorul poate dispune concedierea în termen de 30 de zile de la constatarea
inaptitudinii profesionale a salariatului.
Angajatorul are obligația de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante
în unitate, compatibile cu capacitatea de muncă a salariatului, așa cum a fost aceasta
stabilită de medicul de medicina muncii.
În cazul în care salariatul nu își manifestă expres consimțământul în termen de 3
zile, angajatorul poate dispune concedierea salariatului.
În situația în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante,
compatibile cu capacitatea de muncă a salariatului, acesta are obligația de a solicita
sprijinul agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă în vederea redistribuirii
salariatului.
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Angajatorul nu are obligația de a aștepta răspunsul agenției de ocupare a forței
de muncă înainte de a dispune concedierea.
Angajatorul are obligația de a notifica salariatul cu privire la intenția de
concediere, în cuprinsul notificării, informându-l pe salariat cu privire la: constatările
făcute de medicul de medicina muncii, intenția de concediere, posturile vacante
disponibile (compatibile cu capacitățile de muncă ale salariatului), termenul de preaviz.
Salariatul are la dispoziție un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea de
către angajator, prin notificare, a locurilor de muncă vacante.
4.5. Contestarea deciziei de concediere. Elemente esențiale
În măsura în care salariatul consideră că decizia de concediere este nelegală
și/sau netemeinică, poate formula contestație împotriva acesteia:
a) În termen de 45 zile calendaristice de la data comunicării, dacă este o decizie de
concediere întemeiată pe art. 65 din Codul muncii (desființarea postului) sau o decizie
emisă în baza art. 61 lit. c) și d) din Codul muncii (inaptitudine fizică şi psihică, respectiv
necorespundere profesională);
b) În termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării deciziei de
sancționare disciplinară cu desfacerea contractului individual de muncă.
 Prin contestație se poate solicita instanței să dispună:
Anularea deciziei de concediere ca fiind nelegală sau/si netemeinică;
Obligarea angajatorului la plata unei despăgubiri bănești egale cu salariile
indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care contestatorul ar fi
beneficiat în calitate de salariat al angajatorului, de la data concedierii și până la data plății
efective.
Reintegrarea salariatului pe postul deținut anterior concedierii, în caz contrar,
contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive a hotărârii
judecătoreşti prin care s-a dispus anularea deciziei de concediere;
Obligarea angajatorului la plata de daune morale, dacă prin desființarea locului
de muncă și concedierea salariatului s-a produs și un prejudiciu moral şi se face dovada
acestui prejudiciu.
Dacă s-au avansat şi cheltuieli de judecată (onorariu de avocat, sumele cuvenite
martorilor pentru deplasare şi pierderile cauzate de necesitatea prezenței la proces,
cheltuieli de transport, de cazare, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna
desfăşurare a procesului), instanţa poate dispune şi obligarea angajatorului la plata
acestor cheltuielilor de judecată.
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VI. Răspunderea angajatorului pentru
prejudicial material sau moral adus salariatului
Cadrul legal:
art. 253 Codul muncii
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În cazul în care angajatorul nu respectă obligaţiile asumate prin contractul
individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, acesta este obligat să
acopere prejudiciul material şi moral suferit de salariat.
Pentru a antrena răspunderea angajatorului, este necesar ca:
 angajatorul să fi încălcat obligaţiile contractuale asumate expres prin contractul
individual de muncă/prin contractul colectiv de muncă sau să fi îndeplinit în mod
necorespunzător o astfel de obligație contractuală (de exemplu: sancţionarea nelegală,
modificarea unilaterală, abuzivă, a contractului individual de muncă, neluarea sau
implementarea necorespunzătoare a măsurilor de sănătate şi securitate în muncă,
neacordarea sau acordarea parțială a drepturilor cuvenite salariatului);
 aceste fapte ale angajatorului să fie săvârșite în timpul îndeplinirii obligațiilor de
serviciu sau în legătură cu serviciul;
 salariatul să fi suferit un prejudiciu material sau moral;
Prejudiciul material reprezintă orice pagubă suferită de salariat ca urmare a
nerespectării contractului individual de muncă de către angajator şi trebuie să fie
evaluabilă în bani.
De exemplu:
- în cazul accidentelor de muncă - dacă angajatorul încalcă obligația privind
sănătatea și securitatea în muncă, prejudiciul poate consta în cheltuielile efectuate de
salariat pentru recuperarea capacității de muncă, drepturile salariale de care a fost lipsit
pe perioada în care nu a putut presta activitate etc.;
- neacordarea compensațiilor legale în cazul celor care lucrează în zilele libere
legale;
- neacordarea unor sporuri sau nerespectarea altor drepturilor bănești ale
salariatului.
Prejudiciul moral: daunele morale reprezintă o lezare adusă drepturilor
nepatrimoniale ale salariatului, prin vătămarea acelor valori care definesc personalitatea
individului și starea psihică a acestuia (existenţa socială, integritatea corporală şi
sănătatea, sensibilitatea fizică sau psihică, sentimentele sale, cinstea, onoarea, prestigiul
profesional, stări de tensiune, de stres, de disconfort psihic).
De exemplu:
- condiții improprii de muncă;
- atitudinea necorespunzătoare a angajatorului faţă de salariați, prin discriminare
şi hărțuirea acestora;
obligarea salariaţilor la executarea unor activități ce excedează sarcinilor de
serviciu.
În aceste situații, salariatul se poate adresa tribunalului în raza căruia îşi are
domiciliul, reședința sau locuința statornică ori, după caz, locul de muncă pentru a
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promova o acțiune care să aibă ca obiect obligarea angajatorului la plata prejudiciului
material și/sau moral suferit.
Salariatul trebuie să probeze atât faptul că angajatorul a încălcat anumite
obligații contractuale, cât și prejudiciul ce i s-a cauzat prin încălcarea acelor obligații.
Proba prejudiciului se poate realiza prin orice mijloc de probă (înscrisuri,
martori, interogatoriul angajatorului).
Răspunderea patrimonială a angajatorului se aplică și în cazul
prejudiciilor material sau morale cauzate victimelor accidentelor de muncă sau
bolilor profesionale, potrivit Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în
muncă. Despăgubirile vor fi acordate de angajator doar în măsura în care
daunele nu sunt acoperite integral de asigurările sociale de stat.
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VII. Protecția socială a salariaților. Drepturi si
Proceduri de care aceștia pot beneficia
1. Măsuri de protecție în cadrul concedierii colective
2. Șomajul
3. Șomajul tehnic
4. Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
5. Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului
6. Stimulentul de inserție
7. Concediul de acomodare pentru adoptator

Cadrul legal:
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj şi stimularea
ocupării forței de muncă
Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare
pentru plata creanțelor salariale
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Protecția socială are în vedere atât apărarea salariaţilor în faţa unor eventuale
abuzuri, cât şi evitarea situației în care salariatul, la încetarea sau suspendarea
contractului de muncă, rămâne lipsit de orice formă de venit.
1. Măsuri de protecție în cadrul concedierii colective
În scopul apărării drepturilor salariaţilor vizați de concedierea colectivă, legea
impune o serie de obligații în sarcina angajatorului care are în vedere aplicarea
acestei măsuri (pentru mai multe detalii a se vedea Secțiunea „Concedierea colectivă”).
Angajatorul este obligat să informeze şi să consulte salariaţii. În acest scop,
angajatorul va proceda la purtarea unor negocieri cu sindicatul sau, după caz, cu
reprezentanții salariaţilor, urmărindu-se ajungerea la o înțelegere cu privire la metodele şi
mijloacele prin care ar putea fi redus numărul de salariați concediați, sau chiar evitată
concedierea colectivă, precum şi atenuarea consecințelor concedierii prin recurgerea la
măsuri sociale.
În ceea ce privește măsurile financiare, angajatorul poate stabili plata
unor salarii compensatorii în situaţia în care acestea nu sunt deja negociate în cuprinsul
contractelor colective de muncă.
Angajatorul poate opta pentru recalificarea sau reconversia profesională a
salariaţilor, aceasta putând avea loc inclusiv în cadrul companiei angajatoare, prin
redistribuire.
Tot o formă de protecție socială este şi dreptul acestora ca, în termen de 45 de
zile calendaristice de la data concedierii, să fie reangajați cu prioritate pe postul reînființat
în aceeași activitate, fără examen, concurs sau perioada de probă.
Salariaţii concediați în cadrul concedierii colective beneficiază de dreptul la un
preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare.
În măsura în care în termen de 45 de zile de la emiterea deciziilor prin care s-a
efectuat concedierea colectivă, angajatorul reușește să îşi redreseze situaţia economică şi
decide reînființarea posturilor şi reluarea acelorași activități, acesta are obligația de a
informa, în scris, salariaţii concediați. Aceştia au la dispoziție un termen de 5 zile
calendaristice de la data comunicării pentru a-şi manifesta, în scris, consimțământul de a
reveni la locul de muncă.
2. Șomajul
2.1. Noțiune şi condiţii de acordare
Prin noțiunea de șomer în sensul Legii nr. 76/2002, persoana în cauză trebuie să
îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
a) să aibă vârsta de minimum 16 ani;
b) să fie în căutarea unul loc de muncă;
c) să nu îndeplinească condiţiile pentru pensionare;
d) să fie aptă fizic şi psihic să presteze muncă;
e) să nu aibă un loc de munca;

54

f) să nu realizeze venituri, sau să realizeze venituri mai mici de 500 de lei pe luna
(valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj si stimularea
ocupării forței de muncă în prezent);
g) să fie disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar
găsi un loc de muncă.
Pentru a beneficia de indemnizaţia de șomaj, persoanele interesate trebuie să se
afle în una dintre următoarele situaţii:
- le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor
(de exemplu, prin desființarea postului din motive economice);
- le-a încetat mandatul pentru care au fost numiți sau aleși;
- le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive
neimputabile lor;
- au încheiat contract de asigurare pentru șomaj şi nu realizează venituri sau
realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea
indicatorului social de referință, în vigoare (în prezent, 500 de lei);
- reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai
este posibilă la unitățile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării
definitive a activităţii, sau la unitățile care au preluat patrimoniul acestora;
- le-a încetat contractul de mandat sau contractul de management;
- le-a încetat activitatea desfășurată în baza raportului juridic, în considerarea
căruia au realizat venituri asimilate salariilor, din motive neimputabile lor.
2.2. Indemnizația de șomaj
Șomerii pot beneficia de indemnizaţie de șomaj dacă au un stagiu de cotizare de
minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii (au lucrat
cu contract individual de muncă şi s-a datorat şi plătit contribuția pentru șomaj, au fost
asigurate pe cont propriu sau au urmat cursurile unei instituții de învățământ).
Pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin un an vor
beneficia de 75% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data stabilirii
indemnizației de șomaj.
Pentru mai multe detalii, a se vedea Protecția socială a salariaţilor. Drepturi şi
proceduri de care aceştia pot beneficia.
3. Șomajul tehnic
Măsura șomajului tehnic prezintă avantajul menținerii raporturilor de muncă pe
perioada în care angajatorul întâmpină dificultăți economice, reducând, în acelaşi timp,
cheltuielile la care acesta este supus. Astfel, se poate evita o eventuala concediere colectivă,
menținând, în acelaşi timp, o sursa de venit pentru salariați.
Pe durata șomajului tehnic, salariaţii implicați în activitatea redusă sau
întreruptă, care nu mai desfășoară activitate, beneficiază de o indemnizaţie, plătită din
fondul de salarii, care nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază
corespunzător locului de muncă ocupat.
Pentru informații suplimentare, a se vedea Protecția socială a salariaţilor. Drepturi
şi proceduri de care aceştia pot beneficia.
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4. Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Reprezintă o măsură de protecție a salariaţilor în contextul existenței unei crize
economice cărora angajatorii nu îi pot face faţă, fiind nevoiți astfel să declare insolvența.
Așadar, pentru a preveni suferirea unor pierderi masive şi de către salariați, oricum puși
în situaţia dificilă a pierderii locurilor de muncă, se poate face apel la Fondul de garantare
pentru plata creanțelor salariale.
Suma totală a creanțelor salariale suportate din Fondul de garantare nu poate
depăşi cuantumul a 3 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat, iar
aceste creanțe vor fi suportate pe o perioada de 3 luni calendaristice.
Din Fondul de garantare nu se suportă contribuțiile de asigurări sociale.

Cererea pentru stabilirea cuantumului creanțelor salariale cuvenite salariaţilor şi
efectuarea plății acestora se poate face atât de către administratorul/lichidatorul societății
aflate în stare de insolvență, cât şi de către salariați sau reprezentanții salariaţilor.
Pentru informații suplimentare, a se vedea Protecția socială a salariaţilor. Drepturi
şi proceduri de care aceştia pot beneficia.
5. Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului
Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului sunt măsuri de asistență
socială reglementate Ordonanța de Urgență nr. 111/2010, privind concediul și
indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.
De concediul și indemnizația pentru creșterea copilului beneficiază persoanele
care, în ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni
venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, din drepturi
de proprietate intelectuală, activități agricole, de silvicultură și piscicultură, supuse
impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal.
Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului se acordă până la împlinirea
de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.
Perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, sau de
până la 3 ani în cazul copilului cu dizabilități, constituie vechime în muncă şi în serviciu,
precum şi în specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport
cu acestea.
Cuantumul indemnizației lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate
în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului.
Angajatorul nu poate dispune încetarea raporturilor de muncă/serviciu
pe perioada concediului pentru creșterea copilului. Această interdicție se extinde
cu 6 luni după revenirea salariatei/salariatului în unitatea în cadrul căreia își
desfășoară activitatea.
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Pentru alte informații a se vedea Protecția socială a salariaţilor. Drepturi şi proceduri
de care aceştia pot beneficia.

6. Stimulentul de inserție
Persoanele care își reîncep activitatea în perioada în care sunt îndreptățite să
beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, au dreptul la un stimulent de inserție
(începând cu luna aprilie 2017, cuantumul acestuia a fost stabilit la 650 de lei).
Pentru persoanele care obțin venituri, cu cel puțin 60 de zile înainte de
împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap,
stimulentul de inserție se va acorda până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, sau
până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap.
Pentru informații suplimentare a se vedea Protecția socială a salariaţilor. Drepturi şi
proceduri de care aceştia pot beneficia.
Angajatorul

nu

poate

dispune

încetarea

raporturilor

de

muncă/serviciu pe perioada pe perioada acordării stimulentului de inserție.
Această interdicție se extinde cu 6 luni după revenirea salariatei/salariatului în
unitatea în cadrul căreia își desfășoară activitatea.

7. Concediul de acomodare pentru adoptator
Potrivit prevederilor Legii nr. 27/2004 privind procedura adopției, adoptatorul sau,
opțional, oricare dintre soții familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului
pe venit, din activități salariale sau asimilate acestora, ori din activități independente sau
agricole, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care
include și perioada încredințării copilului în vederea adopției.
Pe perioada acestui concediu, persoana îndreptățită poate beneficia și de o
indemnizație lunară.
Concediul și indemnizația de acomodare se acordă pe baza cererii persoanei
îndreptățite, la care se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea
judecătorească de încredințare în vederea adopției și documentul care atestă mutarea
copilului la familia adoptatoare.
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VIII. Jurisdicția muncii
1. Părțile conflictului de muncă
2. Termenele de formulare a cererilor/contestațiilor în vederea soluționării
unui conflict de muncă
3. Competența soluționării conflictelor de muncă
4. Modalitatea de soluționare a conflictelor de muncă și caracterul
hotărârilor pronunțate

Cadrul legal:
art. 266-275 din Codul Muncii
Legea nr. 62/2011 a dialogului social
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Jurisdicția muncii reprezintă activitatea de judecată realizată de instanțele
judecătorești în soluționarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea,
modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de
muncă.
Rezolvarea acestor conflicte apărute între salariați, angajatori, organizații
sindicale sau patronale, se poate realiza pe cale amiabilă, prin intermediul medierii, prin
arbitraj și/sau, dacă aceste modalități de soluționare eșuează, se poate apela la instanțele
judecătorești.
1. Părțile conflictului de muncă sunt:
a) salariaţii, precum şi orice altă persoană titulară a unui drept sau a unei obligații
in temeiul prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de munca;
b) angajatorii (persoane fizice şi/sau persoane juridice), agenții de muncă
temporară, utilizatorii, precum şi orice altă persoană care beneficiază de o munca
desfăşurată in condiţiile prezentului cod;
c) sindicatele şi patronatele;
Organizaţiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acțiune prevăzută de
lege, inclusiv de a formula acțiuni în justiție în numele membrilor lor, în baza unei
împuterniciri scrise din partea acestora.
d) alte persoane juridice sau fizice care au această vocație în temeiul legilor speciale
sau al Codului de procedură civilă (de exemplu: administratorul/lichidatorul judiciar etc.).
2. Termenele de formulare a cererilor/contestațiilor în vederea soluționării
unui conflict de muncă sunt:
a) 45 de zile calendaristice de la data la care salariatul a luat la cunoștință de
decizia unilaterală a angajatorului în cazul încheierii, executării, modificării,
suspendării sau încetării contractului individual de muncă. Acest termen se aplică inclusiv
în cazul angajamentelor de plată a unei sume de bani;
b) 30 de zile calendaristice de la data la care s-a comunicat decizia de
sancționare disciplinară;
c) 3 ani de la data producerii pagubei în situaţia solicitării de plată a despăgubirilor
în temeiul răspunderii civile patrimoniale a salariatului sau angajatorului;
d) 3 ani de la data la care salariatul a fost îndreptăţit să i se plătească drepturile, în
privința drepturilor salariale stabilite prin lege sau contractul individual de muncă şi
neacordate salariatului;
e) 6 luni de la data la care a devenit scadentă obligația neexecutată sau executată
necorespunzător, în cazul neexecutării contractului colectiv de muncă ori a unor clauze ale
acestuia;
f) pe toată durata existenței contractului, în cazul în care se solicită constatarea
nulității unui contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia;
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g) 3 ani de la data naşterii dreptului, în toate celelalte situaţii, altele decât cele
anterior menționate.
3. Competenţa soluționării conflictelor de muncă
Conflictele de muncă se soluționează în primă instanță de către secția de
conflicte de muncă din cadrul Tribunalului.
În cazul contestării unor decizii prin care s-a modificat/a încetat raportul de
serviciu al funcționarului public (numit prin decizie), competența de soluționare a
litigiului va reveni secției de contencios administrativ din cadrul Tribunalului.
Pe durata existenței contractului individual de muncă, competenţa revine
tribunalului din a cărui circumscripție îşi are domiciliul, reședința, sediul sau locul de
muncă reclamantul.
După data încetării contractului individual de muncă, competenţa se stabilește
doar având în vedere domiciliul/reședința sau, după caz, sediul reclamantului.
4. Modalitatea de soluționare a conflictelor de muncă şi caracterul
hotărârilor pronunțate
Cererile referitoare la soluționarea conflictelor de muncă se judecă, pe cât
posibil, în regim de urgență.
Sarcina probei aparține angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezi în
apărarea sa, întrucât angajatorul este cel care emite, deține şi arhivează documentele care
stau la baza încheierii, executării, modificării, respectiv încetării contractului individual de
muncă.
În ceea ce privește dispozițiile sentinței primei instanțe în legătură cu plata
drepturilor salariale, despăgubirile cuvenite ca urmare a concedierii nelegale, reintegrarea
salariatului pe postul ocupat anterior concedierii, acestea pot fi puse în executare odată
cu pronunțarea sentinței.
Hotărârile instanței de fond sunt supuse numai apelului în termen de 10 zile de
la data comunicării hotărârii.
Dispozițiile hotărârii primei instanțe care nu privesc desfășurarea raporturilor
de muncă nu pot fi pus în executare după pronunțarea sentinței, ci doar după rămânerea
definitivă a hotărârii (cum este cazul cheltuielilor de judecată).
Cauzele privind judecarea conflictelor de muncă sunt scutite de plata
taxei de timbru, astfel reclamantul nu este ținut să plătească nicio sumă de bani
pentru introducerea cererilor la instanțele de judecată.
Salariatul este îndreptăţit să primească de la angajator inclusiv sumele
avansate cu titlu de cheltuieli de judecată (de exemplu: onorariul plătit
avocatului, onorariul plătit expertului judiciar etc.) dacă hotărârea definitivă a
instanței îi este favorabilă.
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