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 1. Ce elemente trebuie aduse la cunoştinţa unei persoane selectate în vederea 
angajării? 

Anterior încheierii contractului de muncă , angajatorul are obligaţ
informa persoana selectată 
care intenţionează să le înscrie în contract. Obligaţia de informare a persoanei 
selectate în vederea angajării se consideră îndeplinită de către angajator la 
momentul semnării contractului individual de muncă. Persoana selectată în 
vederea angajării va fi informată cu privire la cel puţin următoarele elemente:

- identitatea părţilor;
- locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca 

salariatului să muncească în diverse locuri;
- sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
- funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din 

România sau altor acte normative, precum şi fişa postului, cu 
specificarea atribuţiilor postului;

- riscurile specifice postului;
- data de la care contractul urmează sa îşi producă efectele;
- în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui 

contract de muncă temporară, durata acestora;
- durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
- condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi 

durata acestuia;
- salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, 

precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul;
- durata normală a muncii, 
- indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de 

muncă ale salariatului;
- durata perioadei de probă;

Toate aceste elemente trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului 
individual de muncă. 
 
 2. Ce presupune modificarea unor prevederi stipulate în contractul
muncă în timpul executării acestuia?
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Întrebări: 

 

1. Ce elemente trebuie aduse la cunoştinţa unei persoane selectate în vederea 

Anterior încheierii contractului de muncă , angajatorul are obligaţ
informa persoana selectată în vederea angajării cu privire la clauzele esenţiale pe 

le înscrie în contract. Obligaţia de informare a persoanei 
selectate în vederea angajării se consideră îndeplinită de către angajator la 

tul semnării contractului individual de muncă. Persoana selectată în 
vederea angajării va fi informată cu privire la cel puţin următoarele elemente:

identitatea părţilor; 
locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca 

muncească în diverse locuri; 
sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului; 
funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din 

sau altor acte normative, precum şi fişa postului, cu 
specificarea atribuţiilor postului; 

cifice postului; 
data de la care contractul urmează sa îşi producă efectele;
în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui 
contract de muncă temporară, durata acestora; 
durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;

iile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi 
durata acestuia; 
salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, 
precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul;
durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână
indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de 
muncă ale salariatului; 
durata perioadei de probă; 

Toate aceste elemente trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului 

2. Ce presupune modificarea unor prevederi stipulate în contractul
muncă în timpul executării acestuia? 
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1. Ce elemente trebuie aduse la cunoştinţa unei persoane selectate în vederea 

Anterior încheierii contractului de muncă , angajatorul are obligaţia de a 
în vederea angajării cu privire la clauzele esenţiale pe 

le înscrie în contract. Obligaţia de informare a persoanei 
selectate în vederea angajării se consideră îndeplinită de către angajator la 

tul semnării contractului individual de muncă. Persoana selectată în 
vederea angajării va fi informată cu privire la cel puţin următoarele elemente: 

locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca 

funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din 
sau altor acte normative, precum şi fişa postului, cu 

data de la care contractul urmează sa îşi producă efectele; 
în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui 

durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul; 
iile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi 

salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, 
precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul; 

/săptămână; 
indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de 

Toate aceste elemente trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului 

2. Ce presupune modificarea unor prevederi stipulate în contractul individual de 
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Orice modificare a clauzelor prevăzute în contractul individual de muncă impune 
încheierea unui act adiţional la contract , într
de la apariţia modificării, cu excepţia situaţiilor în care asemenea modificare este 
prevăzută în mod expres de lege
 
 3. Ce se întâmplă dacă angajatorul nu îşi execută obligaţia de informare 
     prevăzută la art. 17 şi 18 din Codul Muncii?
În situaţia în care angajatorul nu îşi execută obligaţia de informare prevăzută la 
art.17 şi 18 din Codul Muncii, persoana 
caz, are dreptul să sesizeze, în termen de 30 de zile de la data n
obligaţii, instanţa judecătorească competentă şi să solicite despăgubiri 
corespunzătoare prejudiciului pe care l
angajator a obligaţiei de informare.
 
 4. Ce prevede clauza de neconcurenţă d
Clauza de neconcurenţă poate fi cuprinsă
încheierea sau pe parcursul executării acestuia
ca după încetarea contractului să nu presteze , în intere
activitate care se află în concurenţă cu cea prestată la angajatorul său, în schimbul 
unei indemnizaţii de neconcurenţă lunare pe care angajatorul se obligă să o 
plătească pe toată perioada de neconcurenţă.
efectele numai dacă în cuprinsul contractului sunt prevăzute în mod concret 
activităţile ce sunt interzise salariatului la data încetării contractului individual de 
muncă, cuantumul indemnizaţiei de neconcurenţă 
produce efectele clauza de neconcurenţă, terţii în favoarea cărora se interzice 
prestarea activităţii, precum şi aria geografică unde salariatul poate fi în reală 
competiţie cu angajatorul. Indemnizaţia de neconcurenţă lunară datorată 
salariatului nu este de natură salarială, se negociază şi este de ce
media  veniturilor salariale 
datei încetării contractului individual de muncă sau, în cazul în care durata 
contractului a fost mai mică de 6 luni
cuvenite acestuia pe durata contractului. Clauza de neconcurenţă îşi poate produce 
efectele pentru o perioadă de maximum 2 ani de la data încetării contractului 
individual de muncă şi nu poate  avea 
exercitării profesiei salariatului sau a specializării pe care o deţine.
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Orice modificare a clauzelor prevăzute în contractul individual de muncă impune 
încheierea unui act adiţional la contract , într-un termen de 20 de zile lucrătoare 
de la apariţia modificării, cu excepţia situaţiilor în care asemenea modificare este 
prevăzută în mod expres de lege. 

Ce se întâmplă dacă angajatorul nu îşi execută obligaţia de informare 
i 18 din Codul Muncii? 

În situaţia în care angajatorul nu îşi execută obligaţia de informare prevăzută la 
Codul Muncii, persoana  în vederea angajării, ori salariatul, după 

caz, are dreptul să sesizeze, în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei 
judecătorească competentă şi să solicite despăgubiri 

corespunzătoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutării de către 
angajator a obligaţiei de informare. 

4. Ce prevede clauza de neconcurenţă din contractul individual de muncă?
Clauza de neconcurenţă poate fi cuprinsă în contractul individual de muncă  la 

sau pe parcursul executării acestuia, prin care salariatul să fie obligat 
ca după încetarea contractului să nu presteze , în interes propriu sau al unui terţ, o 
activitate care se află în concurenţă cu cea prestată la angajatorul său, în schimbul 
unei indemnizaţii de neconcurenţă lunare pe care angajatorul se obligă să o 
plătească pe toată perioada de neconcurenţă. Clauza de neconcure
efectele numai dacă în cuprinsul contractului sunt prevăzute în mod concret 
activităţile ce sunt interzise salariatului la data încetării contractului individual de 
muncă, cuantumul indemnizaţiei de neconcurenţă lunare, perioada pentru care
produce efectele clauza de neconcurenţă, terţii în favoarea cărora se interzice 
prestarea activităţii, precum şi aria geografică unde salariatul poate fi în reală 
competiţie cu angajatorul. Indemnizaţia de neconcurenţă lunară datorată 

este de natură salarială, se negociază şi este de ce
veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare 

datei încetării contractului individual de muncă sau, în cazul în care durata 
ai mică de 6 luni, din media veniturilor salariale brute 

cuvenite acestuia pe durata contractului. Clauza de neconcurenţă îşi poate produce 
efectele pentru o perioadă de maximum 2 ani de la data încetării contractului 
individual de muncă şi nu poate  avea ca efect interzicerea în mod absolut a 
exercitării profesiei salariatului sau a specializării pe care o deţine.
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Orice modificare a clauzelor prevăzute în contractul individual de muncă impune 
ermen de 20 de zile lucrătoare 

de la apariţia modificării, cu excepţia situaţiilor în care asemenea modificare este 

Ce se întâmplă dacă angajatorul nu îşi execută obligaţia de informare      

În situaţia în care angajatorul nu îşi execută obligaţia de informare prevăzută la 
în vederea angajării, ori salariatul, după 

eîndeplinirii acestei 
judecătorească competentă şi să solicite despăgubiri 

a suferit ca urmare a neexecutării de către 

in contractul individual de muncă? 
în contractul individual de muncă  la 

prin care salariatul să fie obligat 
s propriu sau al unui terţ, o 

activitate care se află în concurenţă cu cea prestată la angajatorul său, în schimbul 
unei indemnizaţii de neconcurenţă lunare pe care angajatorul se obligă să o 

Clauza de neconcurenţă îşi produce 
efectele numai dacă în cuprinsul contractului sunt prevăzute în mod concret 
activităţile ce sunt interzise salariatului la data încetării contractului individual de 

lunare, perioada pentru care îşi 
produce efectele clauza de neconcurenţă, terţii în favoarea cărora se interzice 
prestarea activităţii, precum şi aria geografică unde salariatul poate fi în reală 
competiţie cu angajatorul. Indemnizaţia de neconcurenţă lunară datorată 

este de natură salarială, se negociază şi este de cel puţin 50%  din  
brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare 

datei încetării contractului individual de muncă sau, în cazul în care durata 
, din media veniturilor salariale brute 

cuvenite acestuia pe durata contractului. Clauza de neconcurenţă îşi poate produce 
efectele pentru o perioadă de maximum 2 ani de la data încetării contractului 

ca efect interzicerea în mod absolut a 
exercitării profesiei salariatului sau a specializării pe care o deţine. 
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 5. În ce situaţii este necesar certificatul medical?
O persoană poate fi angajată în muncă  numai în baza unui certifcat medical, care 
constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci.
Potrivit articolului 28 din Codul  Muncii certificatul medical este obligatoriu în 
următoarele situaţii: 
- la reînceperea activităţii după o întrerupere  mai mare de 6 luni, pentru locurile 
de muncă având expunere la factori nocivi profesionali, şi de un an, în celelalte 
situaţii; 
- în cazul detaşării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate, dacă se 
schimbă condiţiile de muncă;
- la începerea misiunii, în cazul salariaţilor încadraţi cu contract de muncă 
temporară; 
- în cazul ucenicilor, practicanţilor, elevilor şi studenţilor, în situaţia în care 
urmează să fie instruiţi pe profesii şi meserii, precum şi în situaţia schimbării 
meseriei pe parcursul instruirii;
- periodic, în cazul celor care desfăţoară activităţi cu risc de  transmitere a unor 
boli şi care lucrează în sectorul alimentar, zootehnic, la instalaţiile de 
aprovizionare cu apă potabilă, în colectivităţi de copii, în unităţi sanitare, potr
reglementărilor Ministerului Sănătăţii şi Familiei;
- periodic, în cazul celor care lucrează în condiţii de expunere la factori nocivi 
profesionali, potrivit reglementărilor Min
- periodic, în cazul celor care lucrează
medicale diferenţiate în funcţie de vârstă, sex şi stare de sănătate, potrivit 
reglementărilor din contractele colective de muncă.
 
 6. Ce durată are perioada de probă
Perioada de probă a salari
de muncă şi este de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi 
cel mult 120 de zile pentru funcţiile de conducere. Verificarea aptitudinilor
profesionale  la încadrarea  per
 
 
 

             our Job is to support Business 

JBE Management Consultancy And Invest SRL                           Phone BE:  +32 11 45 31 86    Phone  RO : + 40 348 401 460
ance  A, Flat no. 61                  Fax BE: +32 11 72 75 51         FaxRO: + 40 348 401 461

                           TVA : RO22141043, J03/1427/2007 
                           IBAN RO29INGB0006008192918915 INGBROBU

                                                                                       E-mail : office@jbe.ro 

5. În ce situaţii este necesar certificatul medical? 
O persoană poate fi angajată în muncă  numai în baza unui certifcat medical, care 

ă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci.
Potrivit articolului 28 din Codul  Muncii certificatul medical este obligatoriu în 

la reînceperea activităţii după o întrerupere  mai mare de 6 luni, pentru locurile 
e muncă având expunere la factori nocivi profesionali, şi de un an, în celelalte 

în cazul detaşării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate, dacă se 
schimbă condiţiile de muncă; 

nii, în cazul salariaţilor încadraţi cu contract de muncă 

în cazul ucenicilor, practicanţilor, elevilor şi studenţilor, în situaţia în care 
mează să fie instruiţi pe profesii şi meserii, precum şi în situaţia schimbării 

instruirii; 
periodic, în cazul celor care desfăţoară activităţi cu risc de  transmitere a unor 

boli şi care lucrează în sectorul alimentar, zootehnic, la instalaţiile de 
aprovizionare cu apă potabilă, în colectivităţi de copii, în unităţi sanitare, potr
reglementărilor Ministerului Sănătăţii şi Familiei; 

periodic, în cazul celor care lucrează în condiţii de expunere la factori nocivi 
profesionali, potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii şi Familiei;

periodic, în cazul celor care lucrează în unităţi fără factori de risc, prin examene 
medicale diferenţiate în funcţie de vârstă, sex şi stare de sănătate, potrivit 
reglementărilor din contractele colective de muncă. 

Ce durată are perioada de probă a salariatului? 
Perioada de probă a salariatului se stabileşte la încheierea contractului individual 
de muncă şi este de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi 
cel mult 120 de zile pentru funcţiile de conducere. Verificarea aptitudinilor

la încadrarea  persoanelor cu handicap se realizează 
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O persoană poate fi angajată în muncă  numai în baza unui certifcat medical, care 
ă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci. 

Potrivit articolului 28 din Codul  Muncii certificatul medical este obligatoriu în 

la reînceperea activităţii după o întrerupere  mai mare de 6 luni, pentru locurile 
e muncă având expunere la factori nocivi profesionali, şi de un an, în celelalte 

în cazul detaşării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate, dacă se 

nii, în cazul salariaţilor încadraţi cu contract de muncă 

în cazul ucenicilor, practicanţilor, elevilor şi studenţilor, în situaţia în care 
mează să fie instruiţi pe profesii şi meserii, precum şi în situaţia schimbării 

periodic, în cazul celor care desfăţoară activităţi cu risc de  transmitere a unor 
boli şi care lucrează în sectorul alimentar, zootehnic, la instalaţiile de 
aprovizionare cu apă potabilă, în colectivităţi de copii, în unităţi sanitare, potrivit 

periodic, în cazul celor care lucrează în condiţii de expunere la factori nocivi 
isterului Sănătăţii şi Familiei; 

în unităţi fără factori de risc, prin examene 
medicale diferenţiate în funcţie de vârstă, sex şi stare de sănătate, potrivit 

atului se stabileşte la încheierea contractului individual 
de muncă şi este de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi 
cel mult 120 de zile pentru funcţiile de conducere. Verificarea aptitudinilor 

realizează  
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exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile 
calendaristice. Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi 
stabilită decât o singură perioadă de probă. Prin excepţie , salari
supus la o nouă perioadă de probă  în situaţia în care acesta debutează la acelaşi 
angajator  într-o nouă funcţie sau  profesie ori urmează să presteze activitatea într
un loc de muncă cu condiţii grele, vătămătoare sau periculoase. Perioada 
se pot face angajări succesive de probă ale mai
post este de maximum 12 luni.
 
 7.  Care sunt drepturile şi obligaţiile salariatului?
Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
- dreptul la salarizare pentru 
- dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
- dreptul la concediu de odihnă anual;
- dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
- dreptul la demnitate în muncă;
- dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
- dreptul la acces la formarea pr
- dreptul la informare şi consultare;
- dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a 
mediului de muncă; 
- dreptul la protecţie în caz de concediere;
- dreptul la negociere colectivă şi individuală;
- dreptul de a participa la acţiuni colective;
- dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
- alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.
Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
- obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce 
îi revin conform fişei postului;
- obligaţia de a respecta disciplina muncii;
- obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul 
colectiv de muncă aplicabil,
- obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
- obligaţia de a respecta măsurile de
- obligaţia de a respecta secretul de servic
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exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile 
Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi 

stabilită decât o singură perioadă de probă. Prin excepţie , salari
supus la o nouă perioadă de probă  în situaţia în care acesta debutează la acelaşi 

o nouă funcţie sau  profesie ori urmează să presteze activitatea într
un loc de muncă cu condiţii grele, vătămătoare sau periculoase. Perioada 
se pot face angajări succesive de probă ale mai multor persoane pentru acelaşi 
post este de maximum 12 luni. 

7.  Care sunt drepturile şi obligaţiile salariatului? 
Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: 

dreptul la salarizare pentru munca depusă; 
dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 
dreptul la concediu de odihnă anual; 
dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 
dreptul la demnitate în muncă; 
dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 
dreptul la acces la formarea profesională; 
dreptul la informare şi consultare; 
dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a 

dreptul la protecţie în caz de concediere; 
dreptul la negociere colectivă şi individuală; 

e a participa la acţiuni colective; 
dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 
alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 
liza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce 

îi revin conform fişei postului; 
obligaţia de a respecta disciplina muncii; 
obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul 

colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;
obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
obligaţia de a respecta secretul de serviciu; 
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exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile 
Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi 

stabilită decât o singură perioadă de probă. Prin excepţie , salariatul poate fi 
supus la o nouă perioadă de probă  în situaţia în care acesta debutează la acelaşi 

o nouă funcţie sau  profesie ori urmează să presteze activitatea într-
un loc de muncă cu condiţii grele, vătămătoare sau periculoase. Perioada în care 

multor persoane pentru acelaşi 

dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a 

alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 

liza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce 

obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul 
precum şi în contractul individual de muncă; 

obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 
securitate şi sănătate a muncii în unitate; 
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- alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.
 
 8.  Care sunt drepturile şi obligaţiile angajatorului?
Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
- să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
- să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;
- să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii 
lor; 
- să exercite controlul asupra modului de îndeplinire asupra sarcinilor de servici
- să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile 
corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi 
regulamentului intern; 
- să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile d
evaluare a realizării acestora.
Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
- să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care 
privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
- să asigure permanent condiţiile tehn
elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
- să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege , din contractul colectiv 
de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;
- sa comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu 
excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să 
prejudicieze activitatea unităţii. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin 
negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil;
- să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în 
privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele 
acestora; 
- să plătească toate contribuţiil
reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile 
legii; 
- să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze 
înregistrările prevăzute de lege
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alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

8.  Care sunt drepturile şi obligaţiile angajatorului? 
Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: 

să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; 
să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;
să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii 

să exercite controlul asupra modului de îndeplinire asupra sarcinilor de servici
să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile 

, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi 

să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile d
evaluare a realizării acestora. 
Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care 
privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă; 

să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la 
elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege , din contractul colectiv 
de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă; 

sa comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu 
excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să 
prejudicieze activitatea unităţii. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin 

gociere în contractul colectiv de muncă aplicabil; 
să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în 

privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele 

să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să 
şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile 

să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze 
înregistrările prevăzute de lege; 
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alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 

să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii; 
să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii 

să exercite controlul asupra modului de îndeplinire asupra sarcinilor de serviciu; 
să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile 

, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi 

să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de 

să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care 

avute în vedere la 
elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 

să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege , din contractul colectiv 

sa comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu 
excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să 
prejudicieze activitatea unităţii. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin 

să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în 
privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele 

e şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să 
şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile 

să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze 
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- să elibereze, la cerere, toate 
solicitantului; să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal al 
salariaţilor.  
 
 9. La ce se referă modificarea contractului individual de muncă?
Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor 
referă la oricare dintre următoarele elemente: durata contractului, locul muncii, 
felul muncii, condiţiile de muncă, salariul, timpul de muncă şi timpul de odihnă.
Modificarea contractului individual de muncă se realizează de comun acord între 
părţi prin ataşarea unui act adiţional la contract care prevede modificările 
efectuate. 
 
10. Ce presupune detaşarea salariatului?
Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locu
muncă , din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor 
lucrări în interesul acestuia şi poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an. 
Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare
şi la o indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul 
colectiv de muncă aplicabil. Angajatorul care detaşează are obligaţia de a lua 
toate măsurile  necesare pentru ca angajatorul la care s
îndeplinească integral şi la timp toate obligaţiile faţă de salariatul detaşat, altfel 
aceste obligaţii îi revin angajatorului care a dispus detaşarea.
 
11. În ce situaţii poate fi suspendat contractul individual de muncă?
Contractul individual de muncă poate fi
sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi.
individual de muncă, se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, 
modificarea, executarea sau încetarea contractul
excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept.
Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii: 
concediu de maternitate, concediu pentru incapacitate temporară de munc
carantină, executarea unei funcţii în cadrul autorităţilor pe toată durata 
mandatului, dacă legea nu prevede altfel, îndeplinirea unei funcţii de conducere 
salarizate în sindicat, în caz de forţă majoră, în cazul în care salariatul este arestat 
preventiv şi în alte cazuri exprese prevăzute de lege.
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elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a 
solicitantului; să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal al 

9. La ce se referă modificarea contractului individual de muncă?
al de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor 

referă la oricare dintre următoarele elemente: durata contractului, locul muncii, 
felul muncii, condiţiile de muncă, salariul, timpul de muncă şi timpul de odihnă.

i individual de muncă se realizează de comun acord între 
părţi prin ataşarea unui act adiţional la contract care prevede modificările 

detaşarea salariatului? 
Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locu
muncă , din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor 
lucrări în interesul acestuia şi poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an. 
Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare
şi la o indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul 
colectiv de muncă aplicabil. Angajatorul care detaşează are obligaţia de a lua 
toate măsurile  necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detaşarea să îşi 

inească integral şi la timp toate obligaţiile faţă de salariatul detaşat, altfel 
aceste obligaţii îi revin angajatorului care a dispus detaşarea. 

În ce situaţii poate fi suspendat contractul individual de muncă?
Contractul individual de muncă poate fi suspendat de drept , prin acordul părţilor 
sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi. În cazul suspendării contractului 
individual de muncă, se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, 
modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă , cu 
excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept.
Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii: 
concediu de maternitate, concediu pentru incapacitate temporară de munc
carantină, executarea unei funcţii în cadrul autorităţilor pe toată durata 
mandatului, dacă legea nu prevede altfel, îndeplinirea unei funcţii de conducere 

, în caz de forţă majoră, în cazul în care salariatul este arestat 
v şi în alte cazuri exprese prevăzute de lege. 
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documentele care atestă calitatea de salariat a 
solicitantului; să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal al 

9. La ce se referă modificarea contractului individual de muncă? 
al de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor şi se 

referă la oricare dintre următoarele elemente: durata contractului, locul muncii, 
felul muncii, condiţiile de muncă, salariul, timpul de muncă şi timpul de odihnă. 

i individual de muncă se realizează de comun acord între 
părţi prin ataşarea unui act adiţional la contract care prevede modificările 

Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de 
muncă , din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor 
lucrări în interesul acestuia şi poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an. 
Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum 
şi la o indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul 
colectiv de muncă aplicabil. Angajatorul care detaşează are obligaţia de a lua 

a dispus detaşarea să îşi 
inească integral şi la timp toate obligaţiile faţă de salariatul detaşat, altfel 

În ce situaţii poate fi suspendat contractul individual de muncă? 
suspendat de drept , prin acordul părţilor 

În cazul suspendării contractului 
individual de muncă, se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, 

ui individual de muncă , cu 
excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept. 
Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii: 
concediu de maternitate, concediu pentru incapacitate temporară de muncă, 
carantină, executarea unei funcţii în cadrul autorităţilor pe toată durata 
mandatului, dacă legea nu prevede altfel, îndeplinirea unei funcţii de conducere 

, în caz de forţă majoră, în cazul în care salariatul este arestat 
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Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în 
următoarele situaţii: concediu de creştere a copilului, concediu pentru îngrijirea 
copilului bolnav, concediu paternal, concedi
exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la 
nivel central sau local, pe toată durata mandatului şi  participarea la grevă.
Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiat
durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii, în cazul în care 
angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost 
trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţin
rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti
temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive 
economice, tehnologice, structurale sau similare, pe durata detaşării şi pe durata 
suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor şi atestărilor 
necesare pentru exercitarea profesiilor.
 
12. Cum poate înceta de drept contractul individual de muncă?
Contractul individual de muncă poate înceta de drept astfel: la da
salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul dizolvării 
angajatorului persoană juridică; la data rămânerii irevocabile a hotărârii 
judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie
angajatorului persoană fizică; la data îndeplinirii condiţiilor de vârstă standard  şi 
a stagiului minim de cotizare pentru pensiona
pensiei anticipate; ca urmare a constatării nulităţii absolute a
individual de muncă; ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia 
ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive 
neîntemeiate; ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse private de 
libertate; de la data retragerii de către au
avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei; ca 
urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de 
siguranţă ori pedeapsă complementară; la data expiră
individual de muncă încheiat pe perioadă determinată
acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu vârsta 
cuprinsă între 15 şi 16 ani.
 
13. În ce cazuri este interzisă concedierea sala
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Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în 
următoarele situaţii: concediu de creştere a copilului, concediu pentru îngrijirea 
copilului bolnav, concediu paternal, concediu pentru formare profesională, 
exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la 
nivel central sau local, pe toată durata mandatului şi  participarea la grevă.
Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului: 
durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii, în cazul în care 

rul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost 
trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţin
rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, în cazul întreruperii sau reducerii 
temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive 
economice, tehnologice, structurale sau similare, pe durata detaşării şi pe durata 
uspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor şi atestărilor 

necesare pentru exercitarea profesiilor. 

Cum poate înceta de drept contractul individual de muncă? 
Contractul individual de muncă poate înceta de drept astfel: la da
salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul dizolvării 
angajatorului persoană juridică; la data rămânerii irevocabile a hotărârii 
judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie

gajatorului persoană fizică; la data îndeplinirii condiţiilor de vârstă standard  şi 
a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau pensiei de invaliditate ş

ca urmare a constatării nulităţii absolute a
ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia 

ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive 
; ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse private de 

libertate; de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a 
avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei; ca 
urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de 
siguranţă ori pedeapsă complementară; la data expirării termenului contractului 
individual de muncă încheiat pe perioadă determinată; retragerea
acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu vârsta 
cuprinsă între 15 şi 16 ani. 

13. În ce cazuri este interzisă concedierea salariaţilor? 
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Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în 
următoarele situaţii: concediu de creştere a copilului, concediu pentru îngrijirea 

u pentru formare profesională, 
exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la 
nivel central sau local, pe toată durata mandatului şi  participarea la grevă. 

iva angajatorului: pe 
durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii, în cazul în care 

rul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost 
trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la 

, în cazul întreruperii sau reducerii 
temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive 
economice, tehnologice, structurale sau similare, pe durata detaşării şi pe durata 
uspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor şi atestărilor 

 
Contractul individual de muncă poate înceta de drept astfel: la data decesului 
salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul dizolvării 
angajatorului persoană juridică; la data rămânerii irevocabile a hotărârii 
judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului sau 

gajatorului persoană fizică; la data îndeplinirii condiţiilor de vârstă standard  şi 
re sau pensiei de invaliditate şi 

ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului 
ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia 

ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive 
; ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse private de 

torităţile sau organismele competente a 
avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei; ca 
urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de 

rii termenului contractului 
; retragerea 

acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu vârsta 
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Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa 
angajatorului şi poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului 
sau pentru motive care nu ţin  de persoana salariatului. Este interzisă concedierea
salariaţilor pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, 
apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine 
socială, handicap, situaţie sau resposabilitate familială, apartenenţă ori activitate 
sindicală; pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevă şi a 
drepturilor sindicale. 
 
14. Când nu poate fi dispusă concedierea salariaţilor?
Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă : pe durata incapacităţii temporare de 
muncă, stabilită prin certificat medical conform legii; pe durata suspendării 
activităţii ca urmare a instituirii carantinei; pe
gravidă, în măsura în care angajatorul
emiterii deciziei de concediere; pe durata concediului de maternitate; pe durata 
concediului pentru creşterea copilului sau pentru îngrijirea copilului bolnav; pe 
durata exercitării unei funcţii eligibile într
situaţiei în care concedierea este di
pentru abateri disciplinare repetate săvârşite de către acel salariat; pe durata 
efectuării concediului de odihnă.
 
15. Care este procedura concedierilor colective?
Concedierea colectivă reprezintă concedierea
calendaristice, din unul sau mai multe motive care n
În cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective, acesta 
are obligaţia de a iniţia, în timp util şi în condiţiil
sindicatul sau, după caz, cu reprezentaţii salariaţilor. Angajatorul are obligaţia să 
le furnizeze toate informaţiile relevante privind luarea acestei decizii
notifice în scris. Angajatorul are obligaţia să comun
inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de 
muncă la aceeaşi dată la care a comunicat
salariaţilor. 
 
16. Salariatul concediat prin concediere colectivă mai
      reangajat pe acelaşi post?
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Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa 
angajatorului şi poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului 
sau pentru motive care nu ţin  de persoana salariatului. Este interzisă concedierea
salariaţilor pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, 
apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine 
socială, handicap, situaţie sau resposabilitate familială, apartenenţă ori activitate 

; pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevă şi a 

14. Când nu poate fi dispusă concedierea salariaţilor? 
Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă : pe durata incapacităţii temporare de 

ă prin certificat medical conform legii; pe durata suspendării 
activităţii ca urmare a instituirii carantinei; pe durata în care femeia salariată
gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt anterior 

ediere; pe durata concediului de maternitate; pe durata 
concediului pentru creşterea copilului sau pentru îngrijirea copilului bolnav; pe 
durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical, cu excepţia 
situaţiei în care concedierea este dispusă  pentru o abatere disciplinară gravă sau 
pentru abateri disciplinare repetate săvârşite de către acel salariat; pe durata 
efectuării concediului de odihnă. 

15. Care este procedura concedierilor colective? 
Concedierea colectivă reprezintă concedierea, într-o perioadă de 30 de zile 
calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului. 
În cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective, acesta 
are obligaţia de a iniţia, în timp util şi în condiţiile prevăzute de lege, consultări cu 
sindicatul sau, după caz, cu reprezentaţii salariaţilor. Angajatorul are obligaţia să 
le furnizeze toate informaţiile relevante privind luarea acestei decizii
notifice în scris. Angajatorul are obligaţia să comunice o copie a notificării 
inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de 
muncă la aceeaşi dată la care a comunicat-o sindicatului sau reprezentanţilor 

Salariatul concediat prin concediere colectivă mai are dreptul de a fi 
reangajat pe acelaşi post? 
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Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa 
angajatorului şi poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului 
sau pentru motive care nu ţin  de persoana salariatului. Este interzisă concedierea 
salariaţilor pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, 
apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine 
socială, handicap, situaţie sau resposabilitate familială, apartenenţă ori activitate 

; pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevă şi a 

Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă : pe durata incapacităţii temporare de 
ă prin certificat medical conform legii; pe durata suspendării 

durata în care femeia salariată este 
a luat cunoştinţă de acest fapt anterior 

ediere; pe durata concediului de maternitate; pe durata 
concediului pentru creşterea copilului sau pentru îngrijirea copilului bolnav; pe 

un organism sindical, cu excepţia 
spusă  pentru o abatere disciplinară gravă sau 

pentru abateri disciplinare repetate săvârşite de către acel salariat; pe durata 

o perioadă de 30 de zile 
u ţin de persoana salariatului. 

În cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective, acesta 
e prevăzute de lege, consultări cu 

sindicatul sau, după caz, cu reprezentaţii salariaţilor. Angajatorul are obligaţia să 
le furnizeze toate informaţiile relevante privind luarea acestei decizii şi să le 

ice o copie a notificării 
inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de 

o sindicatului sau reprezentanţilor 

are dreptul de a fi  
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În termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat 
prin concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul 
reînfiinţat în aceeaşi activitate, fă
Astfel, angajatorul este obligat sa le transmită salariaţilor reluarea activităţii iar 
aceştia au la dispoziţie un termen de maximum 5 zile calendaristice pentru a
manifesta în scris consimţământul cu privire la
contrar angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante.
 
17. Care este durata perioadei de preaviz
Persoanele concediate în temeiul art.61 lit. c) şi d), al art.65 şi 66
Muncii beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poa
lucrătoare. Fac excepţie de la aceste prevederi persoanele concediate în temeiul 
art.61 lit. d) din Codul Muncii, care se află în perioada de probă
care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, 
termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător, cu excepţia cazului prevăzut la 
art.51 alin.(2) din Codul Muncii.
 
18. În cazul demisiei, este obligatorie respectarea perioadei de pr
Perioada de preaviz este o obligaţie a salariatului şi nu un drept. 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 execuţie, respectiv mai mare de 
45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere. Salariatul 
poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile 
asumate prin contractul individual de muncă.
 
19. În ce cazuri contractul individual de muncă poate fi încheiat pe o perioad
      determinată? 
Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în 
formă scrisă, cu precizarea expresă a
următoarele cazuri: înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său 
de muncă, cu excepţia situaţiei în care acel salariat participă la grevă; creşterea 
sau modificarea temporară a structurii activităţ
activităţi cu caracter sezonier; în situaţia în care este încheiat în temeiul unor 
dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de 
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În termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat 
prin concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul 
reînfiinţat în aceeaşi activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă. 
Astfel, angajatorul este obligat sa le transmită salariaţilor reluarea activităţii iar 
aceştia au la dispoziţie un termen de maximum 5 zile calendaristice pentru a
manifesta în scris consimţământul cu privire la locul de muncă oferit, în caz 
contrar angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante.

17. Care este durata perioadei de preaviz în cazul concedierii? 
Persoanele concediate în temeiul art.61 lit. c) şi d), al art.65 şi 66

dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile 
Fac excepţie de la aceste prevederi persoanele concediate în temeiul 

art.61 lit. d) din Codul Muncii, care se află în perioada de probă
în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, 

termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător, cu excepţia cazului prevăzut la 
art.51 alin.(2) din Codul Muncii. 

18. În cazul demisiei, este obligatorie respectarea perioadei de pr
Perioada de preaviz este o obligaţie a salariatului şi nu un drept. 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 execuţie, respectiv mai mare de 
45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere. Salariatul 
poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile 

prin contractul individual de muncă. 

19. În ce cazuri contractul individual de muncă poate fi încheiat pe o perioad

Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în 
formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie

toarele cazuri: înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său 
de muncă, cu excepţia situaţiei în care acel salariat participă la grevă; creşterea 
sau modificarea temporară a structurii activităţii angajatorului; desfăşurarea unor 

cu caracter sezonier; în situaţia în care este încheiat în temeiul unor 
legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de 
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În termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat 
prin concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul 

ră examen, concurs sau perioadă de probă. 
Astfel, angajatorul este obligat sa le transmită salariaţilor reluarea activităţii iar 
aceştia au la dispoziţie un termen de maximum 5 zile calendaristice pentru a-şi 

locul de muncă oferit, în caz 
contrar angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante. 

 
Persoanele concediate în temeiul art.61 lit. c) şi d), al art.65 şi 66 din Codul 

te fi mai mic de 20 de zile 
Fac excepţie de la aceste prevederi persoanele concediate în temeiul 

art.61 lit. d) din Codul Muncii, care se află în perioada de probă. În situaţia în 
în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, 

termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător, cu excepţia cazului prevăzut la 

18. În cazul demisiei, este obligatorie respectarea perioadei de preaviz? 
Perioada de preaviz este o obligaţie a salariatului şi nu un drept. 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 execuţie, respectiv mai mare de 
45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere. Salariatul 
poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile 

19. În ce cazuri contractul individual de muncă poate fi încheiat pe o perioadă    

Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în 
duratei pentru care se încheie numai în 

toarele cazuri: înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său 
de muncă, cu excepţia situaţiei în care acel salariat participă la grevă; creşterea 

ii angajatorului; desfăşurarea unor 
cu caracter sezonier; în situaţia în care este încheiat în temeiul unor 
legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de 
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persoane fără loc de muncă; 
pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte sau programe.
 
20. Care este durata misiunii de muncă temporară?
Misiunea de muncă temporară se stabileşte pentru un termen care nu poate fi mai 
mare de 24 de luni dar se poate prelungi pe pe
durata iniţială a misiunii, nu poate conduce la depăşirea unei perioade de 36 de 
luni. Condiţiile în care durata unei misiuni de muncă temporară poate fi prelungită
sunt prevăzute în contractul de muncă temporară sau pot 
adiţional la acest contract.
 
21. Cum se compensează munca suplimentară?
Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 
zile calendaristice după efectuarea acesteia iar salariatul beneficiază de sa
corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru. Sporul 
pentru munca suplimentară se stabileşte prin negociere , în contractul colectiv de 
muncă sau, după caz, în contractul individual de muncă, şi nu poate fi mai mic de 
75% din salariul de bază. 
 
22. Care este beneficiul salariaţilor de noapte?
Munca prestată între orele 22.00 
Salariaţii de noapte beneficiază: fie de program de lucru redus cu o oră faţă de 
durata normală a zilei de muncă, 
de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă 
un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă 
timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin
 
23. Ce durată are concediul de odihnă?
Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor şi are 
o durată minimă de 20 de zile lucrătoare. Durata efectivă a concediului de odihnă 
se stabileşte în contractul individual de muncă, cu respectarea legii şi a 
contractelor colective aplicabile, şi se acordă proporţional cu activitatea prestată 
într-un an calendaristic. 
 
24. Care este sistemul de salarizare a personalului şi modul de plată al 
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persoane fără loc de muncă; în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori 
pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte sau programe. 

Care este durata misiunii de muncă temporară? 
Misiunea de muncă temporară se stabileşte pentru un termen care nu poate fi mai 
mare de 24 de luni dar se poate prelungi pe perioade succesive care, adăugate la 
durata iniţială a misiunii, nu poate conduce la depăşirea unei perioade de 36 de 
luni. Condiţiile în care durata unei misiuni de muncă temporară poate fi prelungită
sunt prevăzute în contractul de muncă temporară sau pot face obiectul unui act 
adiţional la acest contract. 

21. Cum se compensează munca suplimentară? 
Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 

calendaristice după efectuarea acesteia iar salariatul beneficiază de sa
corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru. Sporul 
pentru munca suplimentară se stabileşte prin negociere , în contractul colectiv de 
muncă sau, după caz, în contractul individual de muncă, şi nu poate fi mai mic de 

 

Care este beneficiul salariaţilor de noapte? 
Munca prestată între orele 22.00 – 6.00 este considerată muncă de noapte.
Salariaţii de noapte beneficiază: fie de program de lucru redus cu o oră faţă de 
durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin trei ore 
de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază 
un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă 
timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Ce durată are concediul de odihnă? 
Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor şi are 
o durată minimă de 20 de zile lucrătoare. Durata efectivă a concediului de odihnă 

tabileşte în contractul individual de muncă, cu respectarea legii şi a 
contractelor colective aplicabile, şi se acordă proporţional cu activitatea prestată 

Care este sistemul de salarizare a personalului şi modul de plată al 
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de legi speciale ori 

Misiunea de muncă temporară se stabileşte pentru un termen care nu poate fi mai 
rioade succesive care, adăugate la 

durata iniţială a misiunii, nu poate conduce la depăşirea unei perioade de 36 de 
luni. Condiţiile în care durata unei misiuni de muncă temporară poate fi prelungită 

face obiectul unui act 

Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de 
calendaristice după efectuarea acesteia iar salariatul beneficiază de salariul 

corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru. Sporul 
pentru munca suplimentară se stabileşte prin negociere , în contractul colectiv de 
muncă sau, după caz, în contractul individual de muncă, şi nu poate fi mai mic de 

6.00 este considerată muncă de noapte. 
Salariaţii de noapte beneficiază: fie de program de lucru redus cu o oră faţă de 

pentru zilele în care efectuează cel puţin trei ore 
la scăderea salariului de bază fie de 

un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă 
3 ore de noapte din timpul normal de lucru. 

Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor şi are 
o durată minimă de 20 de zile lucrătoare. Durata efectivă a concediului de odihnă 

tabileşte în contractul individual de muncă, cu respectarea legii şi a 
contractelor colective aplicabile, şi se acordă proporţional cu activitatea prestată 

Care este sistemul de salarizare a personalului şi modul de plată al         



                       
 

JBE Management Consultancy And Invest SRL
Bucovina street 83, Block BC 83, Entrance  A, Flat no. 61

Pitesti 
Jud. Arges, Romania 

www.JBE.ro                                                                

 

     acestuia? 
Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului 
individual de muncă, este exprimat în bani şi cuprinde salariul de bază, 
indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri. Nivelurile salariale mini
stabilesc prin contractele colective de muncă aplicabile iar salariul individual se 
stabileşte prin negocieri individuale  între angajator şi salariat. Sistemul de 
salarizare a personalului din autorităţile şi insituţiile publice finanţate integral s
în majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele 
locale şi bugetele fondurilor speciale se stabileşte prin lege, cu consultarea 
organizaţiilor sindicale reprezentative.
Salariul se plăteşte cel puţin o dată pe lună
data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă 
aplicabil sau în regulamentul intern, după caz
persoanei împuternicite de acesta şi se dovedeşte pri
precum şi prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea 
plăţii. 
 
 
25. Care sunt reprezentanţii salariaţiilor şi atribuţiile acestora?
Reprezentaţii salariaţilor sunt aleşi în cadrul adunării generale a s
care au capacitate deplină de exerciţiu, cu votul a cel puţin jumătate din numărul 
total al salariaţilor. Numărul de reprezentanţi se stabileşte de comun acord cu 
angajatorul, în raport cu numărul angajaţilor acestuia iar durata mandatului
poate fi mai mare de 2 ani. Atribuţiile reprezentanţilor salariaţilor sunt: să 
urmărească respectarea drepturilor salariaţilor, să participe la elaborarea 
regulamentului intern, să promoveze interesele salariaţilor, să sesizeze 
inspectoratul de muncă c
contractului de muncă aplicabil şi să negocieze contractul colectiv de muncă, în 
condiţiile legii. 
 
26. Care sunt categoriile de dispoziţii cuprinse în regulamentul intern?
Regulamentul intern cuprinde
privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii; reguli privind 
repectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare 
a demnităţii; drepturile şi ob
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Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului 
, este exprimat în bani şi cuprinde salariul de bază, 

indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri. Nivelurile salariale mini
stabilesc prin contractele colective de muncă aplicabile iar salariul individual se 
stabileşte prin negocieri individuale  între angajator şi salariat. Sistemul de 
salarizare a personalului din autorităţile şi insituţiile publice finanţate integral s
în majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele 
locale şi bugetele fondurilor speciale se stabileşte prin lege, cu consultarea 
organizaţiilor sindicale reprezentative. 

cel puţin o dată pe lună prin virament într-
data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă 
aplicabil sau în regulamentul intern, după caz. Salariul se plăteşte 
persoanei împuternicite de acesta şi se dovedeşte prin semnarea ştatelor de plată, 
precum şi prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea 

Care sunt reprezentanţii salariaţiilor şi atribuţiile acestora?
Reprezentaţii salariaţilor sunt aleşi în cadrul adunării generale a s
care au capacitate deplină de exerciţiu, cu votul a cel puţin jumătate din numărul 
total al salariaţilor. Numărul de reprezentanţi se stabileşte de comun acord cu 
angajatorul, în raport cu numărul angajaţilor acestuia iar durata mandatului
poate fi mai mare de 2 ani. Atribuţiile reprezentanţilor salariaţilor sunt: să 
urmărească respectarea drepturilor salariaţilor, să participe la elaborarea 
regulamentului intern, să promoveze interesele salariaţilor, să sesizeze 

ctoratul de muncă cu privire la nerespectarea dispoziţiilor legale şi ale 
contractului de muncă aplicabil şi să negocieze contractul colectiv de muncă, în 

26. Care sunt categoriile de dispoziţii cuprinse în regulamentul intern?
Regulamentul intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii: re
privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii; reguli privind 
repectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare 
a demnităţii; drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor; procedura de 
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Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului 
, este exprimat în bani şi cuprinde salariul de bază, 

indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri. Nivelurile salariale minime se 
stabilesc prin contractele colective de muncă aplicabile iar salariul individual se 
stabileşte prin negocieri individuale  între angajator şi salariat. Sistemul de 
salarizare a personalului din autorităţile şi insituţiile publice finanţate integral sau 
în majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele 
locale şi bugetele fondurilor speciale se stabileşte prin lege, cu consultarea 

-un cont bancar, la 
data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă 

. Salariul se plăteşte  titularului sau 
n semnarea ştatelor de plată, 

precum şi prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea 

Care sunt reprezentanţii salariaţiilor şi atribuţiile acestora? 
Reprezentaţii salariaţilor sunt aleşi în cadrul adunării generale a salariaţilor, cei 
care au capacitate deplină de exerciţiu, cu votul a cel puţin jumătate din numărul 
total al salariaţilor. Numărul de reprezentanţi se stabileşte de comun acord cu 
angajatorul, în raport cu numărul angajaţilor acestuia iar durata mandatului nu 
poate fi mai mare de 2 ani. Atribuţiile reprezentanţilor salariaţilor sunt: să 
urmărească respectarea drepturilor salariaţilor, să participe la elaborarea 
regulamentului intern, să promoveze interesele salariaţilor, să sesizeze 

u privire la nerespectarea dispoziţiilor legale şi ale 
contractului de muncă aplicabil şi să negocieze contractul colectiv de muncă, în 

26. Care sunt categoriile de dispoziţii cuprinse în regulamentul intern? 
cel puţin următoarele categorii de dispoziţii: reguli 

privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii; reguli privind 
repectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare 

ligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor; procedura de 
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soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor; reguli 
concrete privind disciplina muncii în unitate; abaterile disciplinare şi sancţiunile 
aplicabile; reguli referitoare l
altor dispoziţii legale sau contractuale specifice; criteriile şi procedurile de 
evaluare profesională a salariaţilor.
 
27. Ce amenzi prevede Codul Muncii privind munca la negru?
Munca la negru se referă l
o persoană stabileşte, în mod repetat, 
contractului de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în 
plată, prevăzut de lege şi se pedepse
amendă penală; primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de 
cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă se 
sancţionează cu închisoare de la unu la 2 ani sau cu amendă pen
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soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor; reguli 
concrete privind disciplina muncii în unitate; abaterile disciplinare şi sancţiunile 
aplicabile; reguli referitoare la procedura disciplinară; modalităţi de aplicare a 
altor dispoziţii legale sau contractuale specifice; criteriile şi procedurile de 
evaluare profesională a salariaţilor. 

Ce amenzi prevede Codul Muncii privind munca la negru? 
Munca la negru se referă la următoarele situaţii şi se pedepseşte penal astfel: când 

, în mod repetat,  pentru salariaţii încadraţi
contractului de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în 
plată, prevăzut de lege şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu 
amendă penală; primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de 
cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă se 
sancţionează cu închisoare de la unu la 2 ani sau cu amendă pen
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soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor; reguli 
concrete privind disciplina muncii în unitate; abaterile disciplinare şi sancţiunile 

a procedura disciplinară; modalităţi de aplicare a 
altor dispoziţii legale sau contractuale specifice; criteriile şi procedurile de 

a următoarele situaţii şi se pedepseşte penal astfel: când 
pentru salariaţii încadraţi în baza 

contractului de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în 
şte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu 

amendă penală; primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de 
cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă se 
sancţionează cu închisoare de la unu la 2 ani sau cu amendă penală; 


