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InfoLegal – Modificări Codul Muncii 

 

Începînd de astăzi, Curierul Zilei vă propune un nou articol ce va dezvolta teme de interes 
general din sfera financiară si fiscală.  

Împreună cu echipa JBE Accountants & Taxes, venim în ajutorul dumneavoastră cu 

subiecte și clarificări ale legislației din România, caracterizată în principal prin volatilitate și 
ambiguitate. 

În continuare, pentru prima speță, am decis să prezentăm pe scurt și pe înțelesul tuturor 

modificările extrem de discutate în ultima vreme aduse Legii 53 / 2003 privind Codul Muncii. 

 

Astfel, iată ce aduce nou Guvernul prin asumarea răspunderii asupra legislației muncii în 
România: 

1. Angajatorii vor putea evalua angajații pe criterii de performanță și vor avea dreptul de a face 

concedieri pe această bază. Trebuie însa avut în vedere că respectivele criterii vor fi 

obligatoriu menționate clar în fișa postului, iar dovada nerespectării lor va trebui adusă de 
către angajator; 

2. Angajatorii pot cere informații despre aplicanții care solicită angajarea de la fostele locuri de 
muncă. Această acțiune, deși nestipulată până acum în legislație, este deja folosită de către 

unele companii, care solicită, la interviu, o scrisoare de recomandare sau o persoană de 
contact de unde pot obține anumite informații. Acestea vor fi strict profesionale și nu vor leza 

dreptul la intimitate al oricărei persoane; 

3. Perioada de preaviz va crește, ajungînd la 20 de zile lucrătoare pentru funcțiile de execuție și 

45 de zile lucrătoare pentru funcțiile de conducere; 

4. La angajare, companiile vor putea solicita o perioadă de probă care nu poate depași mai mult 

de 90 de zile calendaristice. Deși se vorbește despre această masură ca fiind una ce poate 
dezavantaja salariatul, trebuie să recunoaștem că nimeni nu poate analiza din punct de 

vedere profesional o persoană doar în câteva zile. 

      În același timp, companiile nu pot face angajări succesive de probă pentru același post pe o 

perioadă mai mare de 12 luni, timp în care vor putea testa maximum patru persoane pentru 
ocuparea unui post, iar, pe toată perioada de probă, salariatul beneficiază de toate drepturile 

și de toate obligațiile prevăzute în legislația muncii.  

      Practic, această masură inlocuiește contractele încheiate pe durată determinată de 3 luni, 

folosite in prezent indeosebi de companiile multi-naționale pentru a masca prelungirea 

perioadei de probă; 

5. Contractul individual de muncă pe durată determinată nu va putea fi încheiat pe o perioadă 
mai mare de 36 de luni; 
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6. Orice persoană salariată are dreptul, în temeiul contractelor individuale de muncă încheiate, 

de a desfășura activități diferite la angajatori diferiți sau la același angajator și nu va mai fi 

obligat să declare fiecărui angajator locul de exercitare a functiei de bază; 

7. Angajatorul care va trimite angajații la cursuri, studii sau alte forme de dezvoltare 

profesională achitate în totalitate de către el va fi protejat de inițiativa încetării contractului 
colectiv de muncă din partea angajaților timp de trei ani; 

8. Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile și se poate prelungi numai 

cu acordul salariatului, din 2 in 2 luni; 

9. Angajatorul care a dispus concedieri colective va putea face angajări pe locurile de muncă 

eliberate. Principalele criterii urmărite în procedura concedierilor colective vor fi cele de 

performanță și de îndeplinire a obiectivelor. Totodată, pentru a se putea face o departajare, 
se vor urmări și situațiile sociale ale persoanelor în cauză, dar evaluarea profesională va avea 

prioritate. 
  

Practic, prin această masură, s-a urmărit eliminarea blocării posturilor timp de 9 luni de la 
data concedierii colective, evitînd riscul de limitare a posibilităților de dezvoltare ale 

angajatorului și de ridigizare a pieței forței de muncă; 

10. Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe 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, calculată pe o perioadă 
de referință de 4 luni calendaristice, să nu depășeasca 48 de ore pe săptămână; 

11. Salariații beneficiază de minimum 20 de zile de concediu pe an. Dacă programarea concediilor 
de odihnă se face fracționat, angajatorul este obligat să stabilească programarea așa încât sa-

lariatul să beneficieze de 10 zile lucrătoare de concediu de odihnă neîntrerupt, față de situația 
anterioară în care erau prevăzute 15 zile lucrătoare neîntrerupte de concediu de odihnă. 

Angajatorul are posibilitatea de a respinge solicitarea salariatului privind acordarea concediului 
de odihnă numai dacă absența salariatului ar prejudicia grav desfășurarea activității. 

 

 În ultimă instanță, contractul de munca (colectiv și/sau individual) este un contract bilateral, 

încheiat cu acordul părților. De aceea, nu uitați că negocierea clauzelor contractuale la angajare este 
întotdeauna în favoarea dumneavoastră, atât în rolul de angajat, cât și în cel de angajator. 
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