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*)ăNot ăCTCE:
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Piatra-Neam ă prină includereaă tuturoră modific riloră şiă
complet rilorăaduseădeăc tre:ăLEGEA nr. 147 din 23 iulie 2012; LEGEA nr. 76 din 24
mai 2012***); LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 mai 2012;
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; LEGEA nr. 77 din 24 iunie 2014; LEGEA nr. 171 din
16 decembrie 2014; LEGEA nr. 12 din 20 ianuarie 2015; LEGEA nr. 97 din 7 mai 2015.
Con inutulă acestuiă actă apar ineă exclusivă S.C.ă Centrulă Teritorială deă Calculă
Electronic S.A. Piatra-Neam ă şiă nuă esteă ună documentă cuă caracteră oficial,ă fiindă
destinat pentru informarea utilizatorilor.
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---------**)ă Republicat ă înă temeiulă art. V din Legea nr. 40/2011 pentruă modificareaă şiă
completarea Legii nr. 53/2003 - Codulă muncii,ă publicat ă înă Monitorulă Oficială ală
României, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011, dându-se texteloră oă nou ă
numerotare.
Legea nr. 53/2003 - Codulă munciiă aă fostă publicat ă înă Monitorulă Oficială ală
României,ă Parteaă I,ă nr.ă 72ă dină 5ă februarieă 2003,ă şiă aă maiă fostă modificat ă şiă
completat ăprin:
- Legea nr. 480/2003 pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003
- Codulă muncii,ă publicat ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă nr.ă 814ă dină
18 noiembrie 2003;
- Legea nr. 541/2003 pentruămodificareaăunorădispozi iiăaleăLegii nr. 53/2003 Codulă muncii,ă publicat ă înăMonitorulă OficialăalăRomâniei,ă ParteaăI,ănr.ă 913ă dină19ă
decembrie 2003;
- Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 65/2005 privindă modificareaă şiă
completarea Legii nr. 53/2003 - Codulă muncii,ă publicat ă înă Monitorulă Oficială ală
României,ăParteaăI,ănr.ă576ădină5ăiulieă2005,ăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riă
prin Legea nr. 371/2005,ă publicat ă înă Monitorulă Oficială alăRomâniei,ă ParteaăI,ă nr.ă
1.147 din 19 decembrie 2005;
- Legea nr. 241/2005 pentruă prevenireaă şiă combatereaă evaziuniiă fiscale,ă
publicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă672ădină27ăiulieă2005,ăcuă
modific rileăulterioare;
- Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 55/2006 pentruă modificareaă şiă
completarea Legii nr. 53/2003 - Codulă muncii,ă publicat ă înă Monitorulă Oficială ală
României,ă Parteaă I,ă nr.ă 788ă dină 18ă septembrieă 2006,ă aprobat ă cuă complet riă prină
Legea nr. 94/2007,ă publicat ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă nr.ă 264
din 19 aprilie 2007;
- Legea nr. 237/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 269 din Legea nr.
53/2003 - Codulă muncii,ă publicat ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă nr.ă
497 din 25 iulie 2007;

- Legea nr. 202/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr.
53/2003 - Codulă muncii,ă publicat ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă nr.ă
728 din 28 octombrie 2008;
- Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 148/2008 pentru modificarea Legii nr.
53/2003 - Codulă muncii,ă publicat ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă nr.ă
765ădină13ănoiembrieă2008,ăaprobat ăprinăLegea nr. 167/2009,ăpublicat ăînăMonitorulă
Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 14 mai 2009;
- Legea nr. 331/2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din
Legea nr. 53/2003 - Codulă muncii,ă publicat ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă
Partea I, nr. 779 din 13 noiembrie 2009;
- Legea nr. 49/2010 privindă uneleă m suriă înă domeniulă munciiă şiă asigur riloră
sociale,ă publicat ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă nr.ă 195ă dină 29ă
martie 2010.
──────────
*)ăNot ăCTCE:
Conform pct. 2 al art.ăIădinăORDONAN Aănr.ă4ădină16ăianuarieă2013,ăpublicat ăînă
MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2013, Legea nr. 76 din 24 mai 2012,
publicat ă înă Monitorulă Oficială nr.ă 365ă dină 30ă maiă 2012,ă careă determin ă modific riă
şiă asupraă altoră acteă normative,ă intr ă înă vigoareă laă dataă deă 15ă februarieă 2013,ă cuă
câtevaăexcep ii.
──────────
TITLUL I
Dispozi iiăgenerale
CAP. I
Domeniul de aplicare
ART. 1
(1) Prezentul cod reglementeaz ă domeniulă raporturiloră deă munc ,ă modulă înă careă
seă efectueaz ă controlulă aplic riiă reglement riloră dină domeniulă raporturiloră deă
munc ,ăprecumăşiăjurisdic iaămuncii.
(2)ă Prezentulă codă seă aplic ă şiă raporturiloră deă munc ă reglementateă prină legiă
speciale, numaiă înă m suraă înă careă acesteaă nuă con ină dispozi iiă specificeă
derogatorii.
ART. 2
Dispozi iileăcuprinseăînăprezentulăcodăseăaplic :
a)ăcet enilorăromâniăîncadra iăcuăcontractăindividualădeămunc ,ăcareăpresteaz ă
munc ăînăRomânia;
b)ă cet eniloră româniă încadra iă cuă contractă individuală deă munc ă şiă careă
presteaz ă activitateaă înă str in tate,ă înă bazaă unoră contracteă încheiateă cuă ună
angajatoră român,ă cuă excep iaă cazuluiă înă careă legisla iaă statuluiă peă ală c ruiă
teritoriuăseăexecut ăcontractulăindividualădeămunc ăesteămaiăfavorabil ;
c)ă cet eniloră str iniă sauă apatriziă încadra iă cuă contractă individuală deă munc ,ă
careăpresteaz ămunc ăpentruăunăangajatorăromânăpeăteritoriulăRomâniei;
d)ă persoaneloră careă auă dobândită statutulă deă refugiată şiă seă încadreaz ă cuă
contractăindividualădeămunc ăpeăteritoriulăRomâniei,ăînăcondi iileălegii;
e)ă uceniciloră careă presteaz ă munc ă înă bazaă unuiă contractă deă ucenicieă laă loculă
deămunc ;
f)ăangajatorilor,ăpersoaneăfiziceăşiăjuridice;
g)ăorganiza iilorăsindicaleăşiăpatronale.
CAP. II
Principii fundamentale
ART. 3

(1)ă Libertateaă munciiă esteă garantat ă prină Constitu ie.ă Dreptulă laă munc ă nuă
poateăfiăîngr dit.
(2)ă Oriceă persoan ă este liber ă înă alegereaă loculuiă deă munc ă şiă aă profesiei,ă
meserieiăsauăactivit iiăpeăcareăurmeaz ăs ăoăpresteze.
(3)ă Nimeniănuăpoateă fiăobligată s ămunceasc ăsauă s ănuămunceasc ă într-un anumit
locădeămunc ăoriăîntr-oăanumit ăprofesie,ăoricareăarăfiăacestea.
(4)ă Oriceă contractă deă munc ă încheiată cuă nerespectareaă dispozi iiloră alin.ă (1)(3) este nul de drept.
ART. 4
(1)ăMuncaăfor at ăesteăinterzis .
(2)ă Termenulă munc ă for at ă desemneaz ă oriceă munc ă sauă serviciuă impusă uneiă
persoaneăsubăamenin are oriăpentruăcareăpersoanaănuăşi-aăexprimatăconsim mântulăînă
mod liber.
(3)ă Nuă constituieă munc ă for at ă muncaă sauă activitateaă impus ă deă autorit ileă
publice:
a) în temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu**);
--------**) A se vedea Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a
serviciuluiă militară obligatoriuă şiă trecereaă laă serviciulă militară peă baz ă deă
voluntariat,ăpublicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă1.155ădină20ă
decembrieă2005,ăcuămodific rileăulterioare.
b)ăpentruăîndeplinireaăobliga iilorăciviceăstabiliteăprinălege;
c)ă înă bazaă uneiă hot râriă judec toreştiă deă condamnare,ă r mas ă definitiv ,ă înă
condi iileălegii;
d)ă înă cază deă for ă major ,ă respectivă înă cază deă r zboi,ă catastrofeă sauă pericolă
deă catastrofeă precum:ă incendii,ă inunda ii,ă cutremure,ă epidemiiă sauă epizootiiă
violente,ă invaziiă deă animaleă sauă insecteă şi,ă înă general,ă înă toateă circumstan eleă
careă pună înă pericolă via aă sauă condi iileă normaleă deă existen ă aleă ansamblului
popula ieiăoriăaleăuneiăp r iăaăacesteia.
ART. 5
(1)ă Înă cadrulă rela iiloră deă munc ă func ioneaz ă principiulă egalit iiă deă
tratamentăfa ădeăto iăsalaria iiăşiăangajatorii.
(2)ă Oriceă discriminareă direct ă sauă indirect ă fa ă deă ună salariat,ă bazat ă peă
criteriiă deă sex,ă orientareă sexual ,ă caracteristiciă genetice,ă vârst ,ă apartenen ă
na ional ,ă ras ,ă culoare,ă etnie,ă religie,ă op iuneă politic ,ă origineă social ,ă
handicap,ă situa ieă sauă responsabilitateă familial ,ă apartenen ă oriă activitateă
sindical ,ăesteăinterzis .
(3)ă Constituieă discriminareă direct ă acteleă şiă fapteleă deă excludere,ă deosebire,ă
restric ieă sauă preferin ,ă întemeiateă peă unulă sauă maiă multeă dintreă criteriileă
prev zuteălaăalin.ă(2),ăcareăauăcaăscopăsauăcaăefectăneacordarea,ărestrângerea ori
înl turareaă recunoaşterii,ă folosin eiă sauă exercit riiă drepturiloră prev zuteă înă
legisla iaămuncii.
(4)ă Constituieă discriminareă indirect ă acteleă şiă fapteleă întemeiateă înă modă
aparentă peă alteă criteriiă decâtă celeă prev zuteă laă alin.ă (2),ă dară careă produc
efecteleăuneiădiscrimin riădirecte.
ART. 6
(1)ă Oriceă salariată careă presteaz ă oă munc ă beneficiaz ă deă condi iiă deă munc ă
adecvateă activit iiă desf şurate,ă deă protec ieă social ,ă deă securitateă şiă s n tateă
înă munc ,ă precumă şiă deă respectareaă demnit iiă şiă aă conştiin eiă sale,ă f r ă nicioă
discriminare.
(2)ă Tuturoră salaria iloră careă presteaz ă oă munc ă leă suntă recunoscuteă dreptulă laă
negocieriă colective,ă dreptulă laă protec iaă dateloră cuă caracteră personal,ă precumă şiă
dreptulălaăprotec ieăîmpotrivaăconcedierilor nelegale.
(3)ă Pentruă muncaă egal ă sauă deă valoareă egal ă esteă interzis ă oriceă discriminareă
bazat ă peă criteriulă deă sexă cuă privireă laă toateă elementeleă şiă condi iileă deă
remunerare.
ART. 7

Salaria iiă şiă angajatoriiă seă potă asociaă liberă pentruă ap rareaă drepturiloră şiă
promovareaăintereselorălorăprofesionale,ăeconomiceăşiăsociale.
ART. 8
(1)ă Rela iileă deă munc ă seă bazeaz ă peă principiulă consensualit iiă şiă ală buneicredin e.
(2)ăPentruăbunaădesf şurareăaărela iilorădeămunc ,ăparticipan ii la raporturile
deă munc ă seă voră informaă şiă seă voră consultaă reciproc,ă înă condi iileă legiiă şiă aleă
contractelorăcolectiveădeămunc .
ART. 9
Cet eniiă româniă suntă liberiă s ă seă încadrezeă înă munc ă înă stateleă membreă aleă
Uniuniiă Europene,ă precumă şiă înă oricare alt stat, cu respectarea normelor dreptului
interna ionalăalămunciiăşiăaătratatelorăbilateraleălaăcareăRomâniaăesteăparte.
TITLUL II
Contractulăindividualădeămunc
CAP. I
Încheiereaăcontractuluiăindividualădeămunc
ART. 10
Contractulă individuală deă munc ă esteă contractulă înă temeiulă c ruiaă oă persoan ă
fizic ,ă denumit ă salariat,ă seă oblig ă s ă prestezeă muncaă pentruă şiă subă autoritateaă
unuiăangajator,ăpersoan ăfizic ăsauăjuridic ,ăînăschimbulăuneiăremunera iiădenumiteă
salariu.
ART. 11
Clauzeleăcontractuluiăindividualădeămunc ănuăpotăcon ineăprevederiăcontrareăsauă
drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte
colectiveădeămunc .
ART. 12
(1)ăContractulăindividualădeămunc ăseăîncheieăpeădurat ănedeterminat .
(2)ăPrinăexcep ie,ăcontractulăindividualădeămunc ăseăpoateăîncheiaăşiăpeădurat ă
determinat ,ăînăcondi iileăexpresăprev zuteădeălege.
ART. 13
(1)ă Persoanaă fizic ă dobândeşteă capacitateă deă munc ă laă împlinireaă vârsteiă deă 16ă
ani.
(2)ăPersoanaăfizic ă poateă încheiaă ună contractădeămunc ăînăcalitateădeăsalariată
şiă laă împlinireaă vârsteiă deă 15ă ani,ă cuă acordulă p rin iloră sauă ală reprezentan iloră
legali,ă pentruă activit iă potriviteă cuă dezvoltareaă fizic ,ă aptitudinileă şiă
cunoştin eleă sale,ă dac ă astfelă nuă îiă suntă periclitateă s n tatea,ă dezvoltareaă şiă
preg tireaăprofesional .
(3)ăÎncadrareaăînămunc ăaăpersoanelorăsubăvârstaădeă15ăaniăesteăinterzis .
(4)ă Încadrareaă înă munc ă aă persoaneloră puseă subă interdic ieă judec toreasc ă esteă
interzis .
(5)ă Încadrareaă înă munc ă înă locuriă deă munc ă grele,ă v t m toareă sauă periculoaseă
seă poateă faceă dup ă împlinireaă vârsteiă deă 18ă ani;ă acesteă locuriă deă munc ă seă
stabilescăprinăhot râreăaăGuvernului.
ART. 14
(1)ă Înă sensulă prezentuluiă cod,ă prină angajatoră seă în elegeă persoanaă fizic ă sauă
juridic ă ceă poate,ă potrivită legii,ă s ă angajezeă for ă deă munc ă peă baz ă deă contractă
individualădeămunc .
(2)ăPersoanaăjuridic ăpoateăîncheiaăcontracteăindividualeădeămunc , în calitate
deăangajator,ădinămomentulădobândiriiăpersonalit iiăjuridice.
(3)ă Persoanaă fizic ă dobândeşteă capacitateaă deă aă încheiaă contracteă individualeă
deă munc ă înă calitateă deă angajator,ă dină momentulă dobândiriiă capacit iiă deplineă deă
exerci iu.
ART. 15

Esteă interzis ,ă subă sanc iuneaă nulit iiă absolute,ă încheiereaă unuiă contractă
individuală deă munc ă înă scopulă prest riiă uneiă munciă sauă aă uneiă activit iă iliciteă
ori imorale.
ART. 16
(1)ă Contractulă individuală deă munc ă seă încheieă înă bazaă consim mântuluiă
p r ilor,ă înă form ă scris ,ă înă limbaă român .ă Obliga iaă deă încheiereă aă contractuluiă
individuală deă munc ă înă form ă scris ă revineă angajatorului.ă Formaă scris ă esteă
obligatorieăpentruăîncheiereaăvalabil ăaăcontractului.
(2) Anterior începerii activit ii,ă contractulă individuală deă munc ă seă
înregistreaz ă înă registrulă generală deă eviden ă aă salaria ilor,ă careă seă transmiteă
inspectoratuluiăteritorialădeămunc .
(3)ă Angajatorulă esteă obligată ca,ă anterioră începeriiă activit ii,ă s ă înmânezeă
salariatului unăexemplarădinăcontractulăindividualădeămunc .
(4)ă Muncaă prestat ă înă temeiulă unuiă contractă individuală deă munc ă constituieă
vechimeăînămunc .
(5)ă Absen eleă nemotivateă şiă concediileă f r ă plat ă seă scadă dină vechimeaă înă
munc .
---------Alin. (5) al art. 16 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 12 din
20 ianuarie 2015,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă52ădină22ăianuarieă2015.
(6)ă Facă excep ieă deă laă prevederileă alin.ă (5)ă concediileă pentruă formareă
profesional ăf r ăplat ,ăacordateăînăcondi iileăart.ă155ăşiă156.
---------Alin. (6) al art. 16 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 12 din
20 ianuarie 2015,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă52ădină22ăianuarie 2015.
ART. 17
(1)ă Anterioră încheieriiă sauă modific riiă contractuluiă individuală deă munc ,ă
angajatorulăareăobliga iaădeăaăinformaăpersoanaăselectat ăînăvedereaăangaj riiăori,ă
dup ăcaz,ăsalariatul,ă cuăprivireă laăclauzeleă esen ialeă peă careăinten ioneaz ă s ă leă
înscrieăînăcontractăsauăs ăleămodifice.
(2)ă Obliga iaă deă informareă aă persoaneiă selectateă înă vedereaă angaj riiă sauă aă
salariatuluiă seă consider ă îndeplinit ă deă c treă angajatoră laă momentulă semn riiă
contractuluiăindividualădeămunc ăsauăaăactuluiăadi ional,ădup ăcaz.
(3)ă Persoanaă selectat ă înă vedereaă angaj riiă oriă salariatul,ă dup ă caz,ă vaă fiă
informat ăcuăprivireălaăcelăpu inăurm toareleăelemente:
a)ăidentitateaăp r ilor;
b)ă loculă deă munc ă sau,ă înă lipsaă unuiă locă deă munc ă fix,ă posibilitatea ca
salariatulăs ămunceasc ăînădiverseălocuri;
c)ăsediulăsau,ădup ăcaz,ădomiciliulăangajatorului;
d)ă func ia/ocupa iaă conformă specifica ieiă Clasific riiă ocupa iiloră dină Româniaă
sauă altoră acteă normative,ă precumă şiă fişaă postului,ă cuă specificareaă atribu iiloră
postului;
e)ă criteriileă deă evaluareă aă activit iiă profesionaleă aă salariatuluiă aplicabileă
la nivelul angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
g)ădataădeălaăcareăcontractulăurmeaz ăs ăîşiăproduc ăefectele;
h) în cazulă unuiă contractă deă munc ă peă durat ă determinat ă sauă ală unuiă contractă
deămunc ătemporar ,ădurataăacestora;
i)ădurataăconcediuluiădeăodihn ălaăcareăsalariatulăareădreptul;
j)ăcondi iileădeăacordareăaăpreavizuluiădeăc treăp r ileăcontractanteăşiădurata
acestuia;
k)ă salariulă deă baz ,ă alteă elementeă constitutiveă aleă venituriloră salariale,ă
precumăşiăperiodicitateaăpl iiăsalariuluiălaăcareăsalariatulăareădreptul;
l)ădurataănormal ăaămuncii,ăexprimat ăînăore/ziăşiăore/s pt mân ;

m) indicarea contractuluiă colectivă deă munc ă ceă reglementeaz ă condi iileă deă
munc ăaleăsalariatului;
n)ădurataăperioadeiădeăprob .
(4)ă Elementeleă dină informareaă prev zut ă laă alin.ă (3)ă trebuieă s ă seă reg seasc ă
şiăînăcon inutulăcontractuluiăindividualădeămunc .
(5)ăOriceămodificareăaăunuiaădintreăelementeleăprev zuteălaăalin.ă(3)ăînătimpulă
execut riiăcontractuluiăindividualădeămunc ăimpuneăîncheiereaăunuiăactăadi ionalălaă
contract, într-unătermenădeă20ădeăzileălucr toareădeălaădataăapari ieiămodific rii,ă
cu excep iaă situa iiloră înăcareăoă asemeneaă modificareăesteăprev zut ă înămodă expresă
de lege.
(6)ăLaănegocierea,ăîncheiereaăsauămodificareaăcontractuluiăindividualădeămunc ,ă
oricareă dintreă p r iă poateă fiă asistat ă deă ter i,ă conformă proprieiă op iuni,ă cuă
respectarea prevederilor alin. (7).
(7)ă Cuă privireă laă informa iileă furnizateă salariatului,ă prealabilă încheieriiă
contractuluiă individuală deă munc ,ă întreă p r iă poateă interveniă ună contractă deă
confiden ialitate.
ART. 18
(1) În cazul în care persoana selectat ă înă vedereaă angaj riiă oriă salariatul,ă
dup ă caz,ă urmeaz ă s ă îşiă desf şoareă activitateaă înă str in tate,ă angajatorulă areă
obliga iaă deă a-iă comunicaă înă timpă util,ă înainteă deă plecare,ă informa iileă prev zuteă
laăart.ă17ăalin.ă(3),ăprecumăşiăinforma iiăreferitoare la:
a)ădurataăperioadeiădeămunc ăceăurmeaz ăs ăfieăprestat ăînăstr in tate;
b)ă monedaă înă careă voră fiă pl titeă drepturileă salariale,ă precumă şiă modalit ileă
deăplat ;
c)ă presta iileă înă baniă şi/sauă înă natur ă aferenteă desf şur riiă activit iiă înă
str in tate;
d)ăcondi iileădeăclim ;
e)ăreglement rileăprincipaleădinălegisla iaămunciiădinăaceaă ar ;
f)ă obiceiurileă loculuiă aă c roră nerespectareă i-ară puneă înă pericolă via a,ă
libertateaăsauăsiguran aăpersonal ;
g)ăcondi iileădeărepatriereăa lucr torului,ădup ăcaz.
(2)ă Informa iileă prev zuteă laă alin.ă (1)ă lit.ă a),ă b)ă şiă c)ă trebuieă s ă seă
reg seasc ăşiăînăcon inutulăcontractuluiăindividualădeămunc .
(3)ăDispozi iileăalin.ă(1)ăseăcompleteaz ăprinălegiăspecialeăcareăreglementeaz ă
condi iileăspecificeădeămunc ăînăstr in tate.
ART. 19
Înăsitua iaăînăcareăangajatorulănuăîşiăexecut ăobliga iaădeăinformareăprev zut ă
laăart.ă17ăşiă18,ăpersoanaăselectat ăînăvedereaăangaj riiăoriăsalariatul,ădup ăcaz,ă
areădreptulăs ăsesizeze,ăînătermenădeă30 de zile de la data neîndeplinirii acestei
obliga ii,ă instan aă judec toreasc ă competent ă şiă s ă soliciteă desp gubiriă
corespunz toareăprejudiciuluiăpeăcareăl-aăsuferităcaăurmareăaăneexecut riiădeăc treă
angajatorăaăobliga ieiădeăinformare.
ART. 20
(1)ă Înă afaraă clauzeloră esen ialeă prev zuteă laă art.ă 17,ă întreă p r iă potă fiă
negociateăşiăcuprinseăînăcontractulăindividualădeămunc ăşiăalteăclauzeăspecifice.
(2)ăSuntăconsiderateăclauzeăspecifice,ăf r ăcaăenumerareaăs ăfieălimitativ :
a) clauza cuăprivireălaăformareaăprofesional ;
b)ăclauzaădeăneconcuren ;
c) clauza de mobilitate;
d)ăclauzaădeăconfiden ialitate.
ART. 21
(1)ă Laă încheiereaă contractuluiă individuală deă munc ă sauă peă parcursulă execut riiă
acestuia,ăp r ileăpotănegocia şiăcuprindeăînăcontractăoăclauz ădeăneconcuren ăprină
careă salariatulă s ă fieă obligată caă dup ă încetareaă contractuluiă s ă nuă presteze,ă înă
interesă propriuă sauă ală unuiă ter ,ă oă activitateă careă seă afl ă înă concuren ă cuă ceaă
prestat ă laă angajatorulă s u,ă înă schimbulă uneiă indemniza iiă deă neconcuren ă lunareă
peăcareăangajatorulăseăoblig ăs ăoăpl teasc ăpeătoat ăperioadaădeăneconcuren .

(2)ă Clauzaă deă neconcuren ă îşiă produceă efecteleă numaiă dac ă înă cuprinsulă
contractuluiăindividualădeămunc ăsuntăprev zuteăînămodăconcretăactivit ileăceăsuntă
interziseă salariatuluiă laă dataă încet riiă contractului,ă cuantumulă indemniza ieiă deă
neconcuren ă lunare,ă perioadaă pentruă careă îşiă produceă efecteleă clauzaă deă
neconcuren ,ă ter iiă înă favoareaă c roraă seă interziceă prestareaă activit ii, precum
şiăariaăgeografic ăundeăsalariatulăpoateăfiăînăreal ăcompeti ieăcuăangajatorul.
(3)ăIndemniza iaădeăneconcuren ălunar ădatorat ăsalariatuluiănuăesteădeănatur ă
salarial ,ă seă negociaz ă şiă esteă deă celă pu ină 50%ă dină mediaă venituriloră salarialeă
bruteă aleă salariatuluiă dină ultimeleă 6ă luniă anterioareă dateiă încet riiă contractuluiă
individualădeămunc ăsau,ăînăcazulăînăcareădurataăcontractuluiăindividualădeămunc ăaă
fostă maiă mic ă deă 6ă luni,ă dină mediaă venituriloră salarialeă lunareă bruteă cuveniteă
acestuia pe durata contractului.
(4)ă Indemniza iaă deă neconcuren ă reprezint ă oă cheltuial ă efectuat ă deă
angajator,ă esteă deductibil ă laă calcululă profituluiă impozabilă şiă seă impoziteaz ă laă
persoanaăfizic ăbeneficiar ,ăpotrivitălegii.
ART. 22
(1) Clauza de neconcuren ă îşiă poateă produceă efecteleă pentruă oă perioad ă deă
maximumă2ăaniădeălaădataăîncet riiăcontractuluiăindividualădeămunc .
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazurile în care încetarea
contractuluiă individuală deă munc ă s-a produs de drept,ă cuă excep iaă cazuriloră
prev zuteă laă art.ă 56ă alin.ă (1)ă lit.ă c),ă e),ă f),ă g)ă şiă i),ă oriă aă intervenită dină
ini iativaăangajatoruluiăpentruămotiveăcareănuă inădeăpersoanaăsalariatului.
ART. 23
(1)ăClauzaădeăneconcuren ănuăpoateăaveaăcaăefectăinterzicereaăînămodăabsolutăaă
exercit riiăprofesieiăsalariatuluiăsauăaăspecializ riiăpeăcareăoăde ine.
(2)ă Laă sesizareaă salariatuluiă sauă aă inspectoratuluiă teritorială deă munc ă
instan aăcompetent ăpoateădiminuaăefecteleăclauzeiădeăneconcuren .
ART. 24
Înă cazulă nerespect rii,ă cuă vinov ie,ă aă clauzeiă deă neconcuren ă salariatulă
poateă fiă obligată laă restituireaă indemniza ieiă şi,ă dup ă caz,ă laă daune-interese
corespunz toareăprejudiciuluiăpeăcareăl-a produs angajatorului.
ART. 25
(1)ă Prină clauzaă deă mobilitateă p r ileă înă contractulă individuală deă munc ă
stabilescă c ,ă înă considerareaă specificuluiă muncii,ă executareaă obliga iiloră deă
serviciuă deă c treă salariată nuă seă realizeaz ă într-un loc stabil de munc .ă Înă acestă
cazăsalariatulăbeneficiaz ădeăpresta iiăsuplimentareăînăbaniăsauăînănatur .
(2)ă Cuantumulă presta iiloră suplimentareă înă baniă sauă modalit ileă presta iiloră
suplimentareăînănatur ăsuntăspecificateăînăcontractulăindividualădeămunc .
ART. 26
(1)ă Prină clauzaă deă confiden ialitateă p r ileă convină ca,ă peă toat ă durataă
contractuluiă individuală deă munc ă şiă dup ă încetareaă acestuia,ă s ă nuă transmit ă dateă
sauă informa iiă deă careă auă luată cunoştin ă înă timpulă execut riiă contractului,ă înă
condi iileă stabiliteă înă regulamenteleă interne,ă înă contracteleă colectiveă deă munc ă
sauăînăcontracteleăindividualeădeămunc .
(2)ăNerespectareaăacesteiăclauzeădeăc treăoricareădintreăp r iăatrageăobligareaă
celuiăînăculp ălaăplataădeădaune-interese.
ART. 27
(1)ă Oă persoan ă poateă fiă angajat ă înă munc ă numaiă înă bazaă unuiă certificată
medical,ă careă constat ă faptulă c ă celă înă cauz ă esteă aptă pentruă prestareaă aceleiă
munci.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului
individualădeămunc .
(3)ă Competen aă şiă proceduraă deă eliberareă aă certificatuluiă medical,ă precumă şiă
sanc iunileă aplicabileă angajatoruluiă înă cazulă angaj riiă sauă schimb riiă loculuiă oriă
feluluiămunciiăf r ăcertificatămedicalăsuntăstabiliteăprinălegiăspeciale.
(4) Solicitarea,ălaăangajare,ăaătestelorădeăgraviditateăesteăinterzis .

(5)ă Laă angajareaă înă domeniileă s n tate,ă alimenta ieă public ,ă educa ieă şiă înă
alteă domeniiă stabiliteă prină acteă normativeă seă potă solicitaă şiă testeă medicaleă
specifice.
ART. 28
Certificatul medicalăesteăobligatoriuăşiăînăurm toareleăsitua ii:
a)ă laă reîncepereaă activit iiă dup ă oă întrerupereă maiă mareă deă 6ă luni,ă pentruă
locurileă deă munc ă avândă expunereă laă factoriă nociviă profesionali,ă şiă deă ună an,ă înă
celelalteăsitua ii;
b)ăînăcazulădetaş riiăsauătreceriiăînăaltălocădeămunc ă oriăînăalt ăactivitate,ă
dac ăseăschimb ăcondi iileădeămunc ;
c)ă laă începereaă misiunii,ă înă cazulă salaria iloră încadra iă cuă contractă deă munc ă
temporar ;
d)ăînăcazulăucenicilor,ăpractican ilor,ăelevilorăşiăstuden ilor,ăînăsitua iaăînă
careă urmeaz ă s ă fieă instrui iă peă meseriiă şiă profesii,ă precumă şiă înă situa iaă
schimb riiămeserieiăpeăparcursulăinstruirii;
e)ă periodic,ă înă cazulă celoră careă lucreaz ă înă condi iiă deă expunereă laă factoriă
nocivi profesionali, potrivit reglement rilorăMinisteruluiăS n t ii;
f)ăperiodic,ăînăcazulăcelorăcareădesf şoar ăactivit iăcuăriscădeătransmitereăaă
unoră boliă şiă careă lucreaz ă înă sectorulă alimentar,ă zootehnic,ă laă instala iileă deă
aprovizionareă cuă ap ă potabil ,ă înă colectivit iă deă copii,ă înă unit iă sanitare,ă
potrivităreglement rilorăMinisteruluiăS n t ii;
g)ăperiodic,ăînăcazulăcelorăcareălucreaz ăînăunit iăf r ăfactoriădeărisc,ăprină
exameneă medicaleă diferen iateă înă func ieă deă vârst ,ă sexă şiă stareă deă s n tate,ă
potrivităreglement rilorădinăcontracteleăcolectiveădeămunc .
ART. 29
(1)ă Contractulă individuală deă munc ă seă încheieă dup ă verificareaă prealabil ă aă
aptitudinilorăprofesionaleăşiăpersonaleăaleăpersoaneiăcareăsolicit ăangajarea.
(2)ăModalit ileăînăcareăurmeaz ăs ăseărealizezeăverificareaăprev zut ălaăalin.ă
(1)ă suntă stabiliteă înă contractulă colectivă deă munc ă aplicabil,ă înă statutulă deă
personal - profesional sau disciplinar - şiă înă regulamentulă intern,ă înă m suraă înă
care legea nu dispune altfel.
(3)ă Informa iileă cerute,ă subă oriceă form ,ă deă c treă angajatoră persoaneiă careă
solicit ă angajareaă cuă ocaziaă verific riiă prealabileă aă aptitudiniloră nuă potă aveaă ună
alt scop decât acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum
şiăaptitudinileăprofesionale.
(4) Angajatorulă poateă cereă informa iiă înă leg tur ă cuă persoanaă careă solicit ă
angajareaă deă laă foştiiă s iă angajatori,ă dară numaiă cuă privireă laă activit ileă
îndepliniteă şiă laă durataă angaj riiă şiă numaiă cuă încunoştin areaă prealabil ă aă celuiă
înăcauz .
ART. 30
(1)ă Încadrareaă salaria iloră laă institu iileă şiă autorit ileă publiceă şiă laă alteă
unit iăbugetareăseăfaceănumaiăprinăconcursăsauăexamen,ădup ăcaz.
(2)ă Posturileă vacanteă existenteă înă statulădeăfunc iiă vorăfiăscoaseălaăconcurs,ă
înăraportăcuănecesit ileăfiec reiăunit iăprev zuteălaăalin.ă(1).
(3)ă Înă cazulă înă careă laă concursulă organizată înă vedereaă ocup riiă unuiă postă
vacant nu s-auă prezentată maiă mul iă candida i,ă încadrareaă înă munc ă seă faceă prină
examen.
(4)ă Condi iileă deă organizareă şiă modulă deă desf şurare a concursului/examenului
seăstabilescăprinăregulamentăaprobatăprinăhot râreăaăGuvernului.
ART. 31
(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului
individuală deă munc ă seă poateă stabiliă oă perioad ă deă prob ă deă celă multă 90 de zile
calendaristiceă pentruă func iileă deă execu ieă şiă deă celă multă 120ă deă zileă
calendaristiceăpentruăfunc iileădeăconducere.
(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu
handicapă seă realizeaz ă exclusivă prină modalitateaă perioadeiă deă prob ă deă maximumă 30ă
de zile calendaristice.

(3)ă Peă durataă sauă laă sfârşitulă perioadeiă deă prob ,ă contractulă individuală deă
munc ăpoateăîncetaăexclusivăprintr-oănotificareăscris ,ăf r ăpreaviz,ălaăini iativaă
oric reiaădintreăp r i,ăf r ăaăfiănecesar ămotivareaăacesteia.
(4) Pe durata perioadei deă prob ă salariatulă beneficiaz ă deă toateă drepturileă şiă
areă toateă obliga iileă prev zuteă înă legisla iaă muncii,ă înă contractulă colectivă deă
munc ă aplicabil,ă înă regulamentulă intern,ă precumă şiă înă contractulă individuală deă
munc .
(5)ă Pentruă absolven iiă institu iiloră deă înv
mântă superior,ă primeleă 6ă luniă
dup ă debutulă înă profesieă seă consider ă perioad ă deă stagiu.ă Facă excep ieă aceleă
profesiiă înă careă stagiaturaă esteă reglementat ă prină legiă speciale.ă Laă sfârşitulă
perioadeiă deă stagiu,ă angajatorulă elibereaz ă obligatoriuă oă adeverin ,ă careă esteă
vizat ă deă inspectoratulă teritorială deă munc ă înă aă c ruiă raz ă teritorial ă deă
competen ăacestaăîşiăareăsediul.
(6)ăModalitateaădeăefectuareăaăstagiuluiăprev zutălaăalin.ă(5)ăseăreglementeaz ă
prinălegeăspecial .
ART. 32
(1) Peă durataă execut riiă unuiă contractă individuală deă munc ă nuă poateă fiă
stabilit ădecâtăoăsingur ăperioad ădeăprob .
(2)ă Prină excep ie,ă salariatulă poateă fiă supusă laă oă nou ă perioad ă deă prob ă înă
situa iaă înă careă acestaă debuteaz ă laă acelaşiă angajatoră într-o nou ă func ieă sauă
profesieă oriă urmeaz ă s ă prestezeă activitateaă într-ună locă deă munc ă cuă condi iiă
grele,ăv t m toareăsauăpericuloase.
(3)ăPerioadaădeăprob ăconstituieăvechimeăînămunc .
ART. 33
Perioadaă înă careă seă potă faceă angaj riă succesiveă deă prob ă aleă maiă multoră
persoaneăpentruăacelaşiăpostăesteădeămaximumă12ăluni.
ART. 34
(1)ă Fiecareă angajatoră areă obliga iaă deă aă înfiin aă ună registruă generală deă
eviden ăaăsalaria ilor.
(2)ă Registrulă generală deă eviden ă aă salaria iloră seă vaă înregistraă în prealabil
laă autoritateaă public ă competent ,ă potrivită legii,ă înă aă c reiă raz ă teritorial ă seă
afl ă domiciliul,ă respectivă sediulă angajatorului,ă dat ă deă laă careă devineă documentă
oficial.
(3)ăRegistrulăgeneralădeăeviden ăaăsalaria ilorăseăcompleteaz ăşiăse transmite
inspectoratuluiă teritorială deă munc ă înă ordineaă angaj riiă şiă cuprindeă elementeleă deă
identificareă aleă tuturoră salaria ilor,ă dataă angaj rii,ă func ia/ocupa iaă conformă
specifica ieiă Clasific riiă ocupa iiloră dină Româniaă sauă altoră acteă normative,ă tipul
contractuluiă individuală deă munc ,ă salariul,ă sporurileă şiă cuantumulă acestora,ă
perioadaă şiă cauzeleă deă suspendareă aă contractuluiă individuală deă munc ,ă perioadaă
detaş riiăşiădataăîncet riiăcontractuluiăindividualădeămunc .
(4)ă Registrulă generală deă eviden ă aă salaria iloră esteă p strată laă domiciliul,ă
respectivă sediulă angajatorului,ă urmândă s ă fieă pusă laă dispozi ieă inspectoruluiă deă
munc ăsauăoric reiăalteăautorit iăcareăîlăsolicit ,ăînăcondi iileălegii.
(5) La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este
obligată s ă eliberezeă ună documentă careă s ă atesteă activitateaă desf şurat ă deă acesta,ă
durataăactivit ii,ăsalariul,ăvechimeaăînămunc ,ăînămeserieăşiăînăspecialitate.
(6)ăÎnăcazulăîncet riiăactivit iiăangajatorului,ăregistrulăgeneralădeăeviden ă
aă salaria iloră seă depuneă laă autoritateaă public ă competent ,ă potrivită legii,ă înă aă
c reiăraz ăteritorial ăseăafl ăsediulăsauădomiciliulăangajatorului,ădup ăcaz.
(7)ă Metodologiaă deă întocmireă aă registruluiă generală deă eviden ă aă salaria ilor,ă
înregistr rileă careă seă efectueaz ,ă precumă şiă oriceă alteă elementeă înă leg tur ă cuă
întocmireaăacestoraăseăstabilescăprinăhot râreăaăGuvernului.
ART. 35
(1)ăOriceăsalariatăareădreptulădeăaămunciălaăangajatoriădiferi iăsauălaăacelaşiă
angajator, în baza unoră contracteă individualeă deă munc ,ă beneficiindă deă salariulă
corespunz torăpentruăfiecareădintreăacestea.

(2)ă Facă excep ieădeălaăprevederileăalin.ă (1)ă situa iileăînăcareăprinălegeăsuntă
prev zuteăincompatibilit iăpentruăcumululăunorăfunc ii.
ART. 36
Cet eniiă str iniă şiă apatriziiă potă fiă angaja iă prină contractă individuală deă
munc ă înă bazaă autoriza ieiă deă munc ă sauă aă permisuluiă deă şedereă înă scopă deă munc ,ă
eliberat /eliberatăpotrivitălegii.
CAP. II
Executarea contractului individual de munc
ART. 37
Drepturileă şiă obliga iileă privindă rela iileă deă munc ă dintreă angajatoră şiă
salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor
colectiveădeămunc ăşiăalăcontractelorăindividualeădeămunc .
ART. 38
Salaria iiănuăpotărenun aălaădrepturileăceăleăsuntărecunoscuteăprinălege.ăOriceă
tranzac ieă prină careă seă urm reşteă renun areaă laă drepturileă recunoscuteă deă legeă
salaria ilorăsauălimitareaăacestorădrepturiăesteălovit ădeănulitate.
ART. 39
(1) Salariatulăare,ăînăprincipal,ăurm toareleădrepturi:
a)ădreptulălaăsalarizareăpentruămuncaădepus ;
b)ădreptulălaărepausăzilnicăşiăs pt mânal;
c)ădreptulălaăconcediuădeăodihn ăanual;
d)ădreptulălaăegalitateădeăşanseăşiădeătratament;
e) dreptulălaădemnitateăînămunc ;
f)ădreptulălaăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ;
g)ădreptulălaăaccesălaăformareaăprofesional ;
h)ădreptulălaăinformareăşiăconsultare;
i)ă dreptulă deă aă luaă parteă laă determinareaă şiă ameliorareaă condi iiloră deă munc ă
şiăaămediuluiădeămunc ;
j)ădreptulălaăprotec ieăînăcazădeăconcediere;
k)ădreptulălaănegociereăcolectiv ăşiăindividual ;
l)ădreptulădeăaăparticipaălaăac iuniăcolective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n) alte drepturi prev zuteă deă legeă sauă deă contracteleă colectiveă deă munc ă
aplicabile.
(2)ăSalariatuluiăîiărevin,ăînăprincipal,ăurm toareleăobliga ii:
a)ă obliga iaă deă aă realizaă normaă deă munc ă sau,ă dup ă caz,ă deă aă îndepliniă
atribu iileăceăîiărevinăconformăfişeiăpostului;
b)ăobliga iaădeăaărespectaădisciplinaămuncii;
c)ă obliga iaă deă aă respectaă prevederileă cuprinseă înă regulamentulă intern,ă înă
contractulă colectivă deă munc ă aplicabil,ă precumă şiă înă contractulă individuală deă
munc ;
d)ă obliga iaă deă fidelitateă fa ă de angajatoră înă executareaă atribu iiloră deă
serviciu;
e)ă obliga iaă deă aă respectaă m surileă deă securitateă şiă s n tateă aă munciiă înă
unitate;
f)ăobliga iaădeăaărespectaăsecretulădeăserviciu;
g) alte obliga iiă prev zuteă deă legeă sauă deă contracteleă colectiveă deă munc ă
aplicabile.
ART. 40
(1)ăAngajatorulăare,ăînăprincipal,ăurm toareleădrepturi:
a)ăs ăstabileasc ăorganizareaăşiăfunc ionareaăunit ii;
b)ă s ă stabileasc ă atribu iileă corespunz toareă fiec ruiă salariat,ă înă condi iileă
legii;
c)ă s ă deaă dispozi iiă cuă caracteră obligatoriuă pentruă salariat,ă subă rezervaă
legalit iiălor;

d)ă s ă exerciteă controlulă asupraă moduluiă deă îndeplinireă aă sarciniloră deă
serviciu;
e)ă s ă constateă s vârşireaă abateriloră disciplinareă şiă s ă apliceă sanc iunileă
corespunz toare,ă potrivită legii,ă contractuluiă colectivă deă munc ă aplicabilă şiă
regulamentului intern;
f)ă s ă stabileasc ă obiectiveleă deă performan ă individual ,ă precumă şiă criteriileă
deăevaluareăaărealiz rii acestora.
(2)ăAngajatoruluiăîiărevin,ăînăprincipal,ăurm toareleăobliga ii:
a)ă s ă informezeă salaria iiă asupraă condi iiloră deă munc ă şiă asupraă elementeloră
careăprivescădesf şurareaărela iilorădeămunc ;
b)ăs ăasigureăpermanentăcondi iileătehniceăşi organizatorice avute în vedere la
elaborareaănormelorădeămunc ăşiăcondi iileăcorespunz toareădeămunc ;
c)ă s ă acordeă salaria iloră toateă drepturileă ceă decurgă dină lege,ă dină contractulă
colectivădeămunc ăaplicabilăşiădinăcontracteleăindividualeădeămunc ;
d)ă s ă comuniceă periodică salaria iloră situa iaă economic ă şiă financiar ă aă
unit ii,ă cuă excep iaă informa iiloră sensibileă sauă secrete,ă care,ă prină divulgare,ă
suntă deă natur ă s ă prejudiciezeă activitateaă unit ii.ă Periodicitateaă comunic riloră
seăstabileşteăprinănegociereăînăcontractulăcolectivădeămunc ăaplicabil;
e)ă s ă seă consulteă cuă sindicatulă sau,ă dup ă caz,ă cuă reprezentan iiă salaria iloră
înă privin aă deciziiloră susceptibileă s ă afectezeă substan ială drepturileă şiă
interesele acestora;
f)ă s ă pl teasc ă toateă contribu iileă şiă impoziteleă aflateă înă sarcinaă sa,ă precumă
şiă s ă re in ă şiă s ă virezeă contribu iileă şiă impoziteleă datorateă deă salaria i,ă înă
condi iileălegii;
g)ă s ă înfiin ezeă registrulă generală deă eviden ă aă salaria iloră şiă s ă operezeă
înregistr rileăprev zuteădeălege;
h)ăs ăelibereze,ălaăcerere,ătoateădocumenteleăcareăatest ăcalitateaădeăsalariată
a solicitantului;
i)ăs ăasigureăconfiden ialitateaădatelorăcuăcaracterăpersonalăaleăsalaria ilor.
CAP. III
Modificarea contractului individual deămunc
ART. 41
(1)ă Contractulă individuală deă munc ă poateă fiă modificată numaiă prină acordulă
p r ilor.
(2)ă Cuă titluă deă excep ie,ă modificareaă unilateral ă aă contractuluiă individuală deă
munc ăesteăposibil ănumaiăînăcazurileăşiăînăcondi iileăprev zuteăde prezentul cod.
(3)ă Modificareaă contractuluiă individuală deă munc ă seă refer ă laă oricareă dintreă
urm toareleăelemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d)ăcondi iileădeămunc ;
e) salariul;
f) timpul deămunc ăşiătimpulădeăodihn .
ART. 42
(1)ă Loculă munciiă poateă fiă modificată unilaterală deă c treă angajatoră prină
delegareaăsauădetaşareaăsalariatuluiăîntr-unăaltălocădeămunc ădecâtăcelăprev zutăînă
contractulăindividualădeămunc .
(2) Pe durata deleg rii,ă respectivă aă detaş rii,ă salariatulă îşiă p streaz ă
func iaăşiătoateăcelelalteădrepturiăprev zuteăînăcontractulăindividualădeămunc .
ART. 43
Delegareaă reprezint ă exercitareaă temporar ,ă dină dispozi iaă angajatorului,ă deă
c treăsalariat,ăaăunorălucr riăsauăsarciniăcorespunz toareăatribu iilorădeăserviciuă
înăafaraăloculuiăs uădeămunc .
ART. 44

(1)ă Delegareaă poateă fiă dispus ă pentruă oă perioad ă deă celă multă 60ă deă zileă
calendaristiceăînă12ăluniăşiăseăpoateăprelungiăpentruăperioadeăsuccesiveădeămaximum
60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de
prelungireă aă deleg riiă nuă poateă constituiă motivă pentruă sanc ionareaă disciplinar ă aă
acestuia.
(2)ă Salariatulă delegată areă dreptulă laă plataă cheltuieliloră deă transportă şi
cazare,ă precumă şiă laă oă indemniza ieă deă delegare,ă înă condi iileă prev zuteă deă legeă
sauădeăcontractulăcolectivădeămunc ăaplicabil.
ART. 45
Detaşareaă esteă actulă prină careă seă dispuneă schimbareaă temporar ă aă loculuiă deă
munc ,ădinădispozi iaăangajatorului,ălaăunăaltăangajator,ăînăscopulăexecut riiăunoră
lucr riă înă interesulă acestuia.ă Înă modă excep ional,ă prină detaşareă seă poateă modificaă
şiăfelulămuncii,ădarănumaiăcuăconsim mântulăscrisăalăsalariatului.
ART. 46
(1)ăDetaşareaăpoateăfiădispus ăpeăoăperioad ădeăcelămultăunăan.
(2)ă Înă modă excep ional,ă perioadaă detaş riiă poateă fiă prelungit ă pentruă motiveă
obiectiveă ceă impună prezen aă salariatuluiă laă angajatorulă laă careă s-a dispus
detaşarea,ăcuăacordulăambelorăp r i,ădină6ăînă6ăluni.
(3) Salariatul poateă refuzaă detaşareaă dispus ă deă angajatorulă s uă numaiă înă modă
excep ionalăşiăpentruămotiveăpersonaleătemeinice.
(4)ă Salariatulă detaşată areă dreptulă laă plataă cheltuieliloră deă transportă şiă
cazare,ă precumă şiă laă oă indemniza ieă deă detaşare,ă înă condi iileă prev zute de lege
sauădeăcontractulăcolectivădeămunc ăaplicabil.
ART. 47
(1)ă Drepturileă cuveniteă salariatuluiă detaşată seă acord ă deă angajatorulă laă careă
s-aădispusădetaşarea.
(2)ă Peă durataă detaş riiă salariatulă beneficiaz ă deă drepturileă careă îiă suntă mai
favorabile,ă fieă deă drepturileă deă laă angajatorulă careă aă dispusă detaşarea,ă fieă deă
drepturileădeălaăangajatorulălaăcareăesteădetaşat.
(3)ă Angajatorulă careă detaşeaz ă areă obliga iaă deă aă luaă toateă m surileă necesareă
pentru ca angajatorul la care s-a dispus detaşareaăs ăîşiăîndeplineasc ăintegralăşiă
laătimpătoateăobliga iileăfa ădeăsalariatulădetaşat.
(4)ă Dac ă angajatorulă laă careă s-aă dispusă detaşareaă nuă îşiă îndeplineşteă integrală
şiălaătimpătoateăobliga iileăfa ădeăsalariatulădetaşat,ăacesteaăvorăfiăîndeplinite
deăangajatorulăcareăaădispusădetaşarea.
(5)ă Înă cazulă înă careă exist ă divergen ă întreă ceiă doiă angajatoriă sauă niciunulă
dintreă eiă nuă îşiă îndeplineşteă obliga iileă potrivită prevederiloră alin.ă (1)ă şiă (2),ă
salariatulădetaşatăareădreptulădeăaăreveniăla loculăs uădeămunc ădeălaăangajatorulă
care l-aădetaşat,ădeăaăseăîndreptaăîmpotrivaăoric ruiaădintreăceiădoiăangajatoriăşiă
deăaăcereăexecutareaăsilit ăaăobliga iilorăneîndeplinite.
ART. 48
Angajatorulă poateă modificaă temporară loculă şiă felulă muncii,ă f r ă consim mântulă
salariatului,ă şiă înă cazulă unoră situa iiă deă for ă major ,ă cuă titluă deă sanc iuneă
disciplinar ă sauă caă m sur ă deă protec ieă aă salariatului,ă înă cazurileă şiă înă
condi iileăprev zute de prezentul cod.
CAP. IV
Suspendareaăcontractuluiăindividualădeămunc
ART. 49
(1)ăSuspendareaăcontractuluiăindividualădeămunc ăpoateăinterveniădeădrept,ăprină
acordulăp r ilorăsauăprinăactulăunilateralăalăuneiaădintreăp r i.
(2) Suspendareaă contractuluiă individuală deă munc ă areă caă efectă suspendareaă
prest riiă munciiă deă c treă salariată şiă aă pl iiă drepturiloră deă natur ă salarial ă deă
c treăangajator.
(3)ăPeădurataăsuspend riiăpotăcontinuaăs ăexisteăalteădrepturiăşiăobliga iiăaleă
p r iloră decâtă celeă prev zuteă laă alin.ă (2),ă dac ă acesteaă suntă prev zuteă prină legiă

speciale,ă prină contractulă colectivă deă munc ă aplicabil,ă prină contracteă individualeă
deămunc ăsauăprinăregulamenteăinterne.
(4)ă Înă cazulă suspend riiă contractuluiă individuală deă munc ă dină cauzaă uneiă fapteă
imputabileă salariatului,ă peă durataă suspend riiă acestaă nuă vaă beneficiaă deă niciună
dreptăcareărezult ădinăcalitateaăsaădeăsalariat.
(5)ă Deă fiecareă dat ă cândă înă timpulă perioadeiă deă suspendareă aă contractuluiă
intervineăoăcauz ădeăîncetareădeădreptăaăcontractuluiăindividualădeămunc ,ăcauzaădeă
încetareădeădreptăprevaleaz .
(6)ă Înă cazulă suspend riiă contractuluiă individuală deă munc ă seă suspend ă toateă
termeneleă careă auă leg tur ă cuă încheierea,ă modificarea,ă executareaă sauă încetareaă
contractuluiă individuală deă munc ,ă cuă excep iaă situa iiloră înă careă contractulă
individualădeămunc ăînceteaz ădeădrept.
ART. 50
Contractulăindividualădeămunc ăseăsuspend ădeădreptăînăurm toareleăsitua ii:
a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incapacitateătemporar ădeămunc ;
c)ăcarantin ;
d)ă exercitareaă uneiă func iiă înă cadrulă uneiă autorit iă executive,ă legislativeă
oriăjudec toreşti,ăpeătoat ădurataămandatului,ădac ălegeaănuăprevedeăaltfel;
e)ăîndeplinireaăuneiăfunc iiădeăconducereăsalarizate în sindicat;
f)ăfor ămajor ;
g)ăînăcazulăînăcareăsalariatulăesteăarestatăpreventiv,ăînăcondi iileăCoduluiădeă
procedur ăpenal ;
h)ă deă laă dataă expir riiă perioadeiă pentruă careă auă fostă emiseă avizele,ă
autoriza iileă oriă atest rileă necesareă pentruă exercitareaă profesiei.ă Dac ă înă termenă
deă 6ă luniă salariatulă nuă şi-aă reînnoită avizele,ă autoriza iileă oriă atest rileă
necesareă pentruă exercitareaă profesiei,ă contractulă individuală deă munc ă înceteaz ă deă
drept;
i)ăînăalteăcazuriăexpresăprev zuteădeălege.
ART. 51
(1)ă Contractulă individuală deă munc ă poateă fiă suspendată dină ini iativaă
salariatului,ăînăurm toareleăsitua ii:
a)ăconcediuăpentruăcreştereaăcopiluluiăînăvârst ădeăpân ălaă2ăaniăsau,ăînăcazulă
copiluluiăcuăhandicap,ăpân ălaăîmplinireaăvârstei de 3 ani;
b)ăconcediuăpentruăîngrijireaăcopiluluiă bolnavăînăvârst ădeăpân ălaă7ăaniă sau,ă
înă cazulă copiluluiă cuă handicap,ă pentruă afec iuniă intercurente,ă pân ă laă împlinireaă
vârstei de 18 ani;
c) concediu paternal;
d) concediu pentruăformareăprofesional ;
e)ă exercitareaă unoră func iiă electiveă înă cadrulă organismeloră profesionaleă
constituiteălaănivelăcentralăsauălocal,ăpeătoat ădurataămandatului;
f)ăparticipareaălaăgrev .
(2)ă Contractulă individuală deă munc ă poateă fiă suspendată înă situa iaă absen eloră
nemotivateă aleă salariatului,ă înă condi iileă stabiliteă prină contractulă colectivă deă
munc ă aplicabil,ă contractulă individuală deă munc ,ă precumă şiă prină regulamentulă
intern.
ART. 52
(1)ă Contractulă individuală deă munc ă poateă fiă suspendată dină ini iativaă
angajatoruluiăînăurm toareleăsitua ii:
a)ăpeădurataăcercet riiădisciplinareăprealabile,ăînăcondi iileălegii;
b)ă înă cazulă înă careă angajatorulă aă formulată plângereă penal ă împotrivaă
salariatului sau acesta a fost trimis în judecat ăpentruăfapteăpenaleăincompatibileă
cuăfunc iaăde inut ,ăpân ălaăr mânereaădefinitiv ăaăhot râriiăjudec toreşti;
c)ă înă cazulă întreruperiiă sauă reduceriiă temporareă aă activit ii,ă f r ă încetareaă
raportuluiă deă munc ,ă pentruă motiveă economice,ă tehnologice, structurale sau
similare;

c^1) în cazul în care împotriva salariatului s-aăluat,ăînăcondi iileăCoduluiădeă
procedur ă penal ,ă m suraă controluluiă judiciară oriă aă controluluiă judiciară peă
cau iune,ă dac ă înă sarcinaă acestuiaă auă fostă stabiliteă obliga iiă careă împiedic ă
executareaă contractuluiă deă munc ,ă precumă şiă înă cazulă înă careă salariatulă esteă
arestată laă domiciliu,ă iară con inutulă m suriiă împiedic ă executareaă contractuluiă deă
munc ;
---------Lit.ă c^1)ă aă alin.ă (1)ă ală art.ă 52ă aă fostă introdus ă deă pct.ă 1ă ală art. 61 din
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 515ă dină 14ă
august 2013.
d)ăpeădurataădetaş rii;
e) pe durataă suspend riiă deă c treă autorit ileă competenteă aă avizelor,ă
autoriza iilorăsauăatest rilorănecesareăpentruăexercitareaăprofesiilor.
(2)ă Înă cazurileă prev zuteă laă alin.ă (1)ă lit.ă a)ă şiă b),ă dac ă seă constat ă
nevinov iaă celuiă înă cauz ,ă salariatulă îşiă reiaă activitateaă anterioar ă şiă iă seă
pl teşte,ă înă temeiulă normeloră şiă principiiloră r spunderiiă civileă contractuale,ă oă
desp gubireă egal ă cuă salariulă şiă celelalteă drepturiă deă careă aă fostă lipsită peă
perioadaăsuspend riiăcontractului.
(3) În cazul reducerii temporareă aă activit ii,ă pentruă motiveă economice,ă
tehnologice,ă structuraleă sauă similare,ă peă perioadeă careă dep şescă 30ă deă zileă
lucr toare,ă angajatorulă vaă aveaă posibilitateaă reduceriiă programuluiă deă lucruă deă laă
5ă zileă laă 4ă zileă peă s pt mân ,ă cuă reducereaă corespunz toareă aă salariului,ă pân ă laă
remediereaă situa ieiă careă aă cauzată reducereaă programului,ă dup ă consultareaă
prealabil ă aă sindicatuluiă reprezentativă deă laă nivelulă unit iiă sauă aă
reprezentan ilorăsalaria ilor,ădup ăcaz.
ART. 53
(1) Pe durata reduceriiă şi/sauă aă întreruperiiă temporareă aă activit ii,ă
salaria iiă implica iă înă activitateaă redus ă sauă întrerupt ,ă careă nuă maiă desf şoar ă
activitate,ă beneficiaz ă deă oă indemniza ie,ă pl tit ă dină fondulă deă salarii,ă ceă nuă
poateă fiă maiă mic ă deă 75%ă dină salariulă deă baz ă corespunz toră loculuiă deă munc ă
ocupat,ăcuăexcep iaăsitua iilorăprev zuteălaăart.ă52ăalin.ă(3).
(2)ăPeădurataăreduceriiăşi/sauăaăîntreruperiiătemporareăprev zuteălaăalin.ă(1),ă
salaria iiă seă voră aflaă laă dispozi iaă angajatorului,ă acestaă avândă oricândă
posibilitateaăs ădispun ăreîncepereaăactivit ii.
ART. 54
Contractulă individuală deă munc ă poateă fiă suspendat,ă prină acordulă p r ilor,ă înă
cazulăconcediilorăf r ăplat ăpentruăstudiiăsauăpentruăintereseăpersonale.
CAP. V
Încetarea contractului individualădeămunc
ART. 55
Contractulăindividualădeămunc ăpoateăîncetaăastfel:
a) de drept;
b)ăcaăurmareăaăacorduluiăp r ilor,ălaădataăconvenit ădeăacestea;
c)ă caă urmareă aă voin eiă unilateraleă aă uneiaă dintreă p r i,ă înă cazurileă şiă înă
condi iileălimitativăprev zuteădeălege.
SEC IUNEAă1
Încetareaădeădreptăaăcontractuluiăindividualădeămunc
ART. 56
(1)ăContractulăindividualădeămunc ăexistentăînceteaz ădeădrept:
a)ă laă dataă decesuluiă salariatuluiă sauă ală angajatoruluiă persoan ă fizic ,ă precumă
şiă înă cazulă dizolv riiă angajatoruluiă persoan ă juridic ,ă deă laă dataă laă careă
angajatorulăşi-aăîncetatăexisten aăconformălegii;

b)ă laă dataă r mâneriiă irevocabileă aă hot râriiă judec toreştiă deă declarareă aă
mor iiă sauă aă puneriiă subă interdic ieă aă salariatuluiă sauă aă angajatoruluiă persoan ă
fizic ;
c)ă laă dataă îndepliniriiă cumulativeă aă condi iiloră deă vârst ă standardă şiă aă
stagiului minim de cotizare pentru pensionare;ă laă dataă comunic riiă decizieiă deă
pensieăînăcazulăpensieiădeăinvaliditateădeăgradulăIII,ăpensieiăanticipateăpar iale,ă
pensieiă anticipate,ă pensieiă pentruă limit ă deă vârst ă cuă reducereaă vârsteiă standardă
deăpensionare;ălaădataăcomunic riiădecizieiămedicale asupraăcapacit iiădeămunc ăînă
cazulăinvalidit iiădeăgradulăIăsauăII;
---------Lit.ăc)ăaăalin.ă(1)ăalăart.ă56ăaăfostămodificat ădeăpct.ă2ăală art. I din LEGEA
nr. 12 din 20 ianuarie 2015,ăpublicat ă înăMONITORULăOFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie
2015.
d)ă caă urmareă aă constat riiă nulit iiă absoluteă aă contractuluiă individuală deă
munc ,ă deă laă dataă laă careă nulitateaă aă fostă constatat ă prină acordulă p r iloră sauă
prinăhot râreăjudec toreasc ădefinitiv ;
e) ca urmare a admiteriiăcereriiă deăreintegrareă înăfunc iaăocupat ă deăsalariată
a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data
r mâneriiădefinitiveăaăhot râriiăjudec toreştiădeăreintegrare;
f)ă caă urmareă aă condamn riiă laă executareaă uneiă pedepse privative de libertate,
deălaădataăr mâneriiădefinitiveăaăhot râriiăjudec toreşti;
g)ă deă laă dataă retrageriiă deă c treă autorit ileă sauă organismeleă competenteă aă
avizelor,ăautoriza iilorăoriăatest rilorănecesareăpentruăexercitareaăprofesiei;
h) ca urmareă aă interziceriiă exercit riiă uneiă profesiiă sauă aă uneiă func ii,ă caă
m sur ă deă siguran ă oriă pedeaps ă complementar ,ă deă laă dataă r mâneriiă definitiveă aă
hot râriiăjudec toreştiăprinăcareăs-aădispusăinterdic ia;
i)ă laă dataă expir riiă termenuluiă contractuluiă individuală deă munc ă încheiată peă
durat ădeterminat ;
j)ă retragereaă acorduluiă p rin iloră sauă ală reprezentan iloră legali,ă înă cazulă
salaria ilorăcuăvârstaăcuprins ăîntreă15ăşiă16ăani.
(2)ăPentruăsitua iileăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăc)-j), constatarea cazului de
încetareă deă dreptă aă contractuluiă individuală deă munc ă seă faceă înă termenă deă 5ă zileă
lucr toareă deă laă intervenireaă acestuia,ă înă scris,ă prină decizieă aă angajatorului,ă şiă
seă comunic ă persoaneloră aflateă înă situa iileă respectiveă înă termenă deă 5ă zileă
lucr toare.
ART. 57
(1)ăNerespectareaăoric reiaădintreăcondi iileălegaleănecesareăpentruăîncheiereaă
valabil ăaăcontractuluiăindividualădeămunc ăatrageănulitateaăacestuia.
(2)ă Constatareaă nulit iiă contractuluiă individuală deă munc ă produceă efecteă
pentru viitor.
(3)ă Nulitateaă contractuluiă individuală deă munc ă poateă fiă acoperit ă prină
îndeplinireaăulterioar ăaăcondi iilorăimpuseădeălege.
(4)ăÎnăsitua iaăînăcareăoăclauz ăesteăafectat ădeănulitate,ăîntrucâtăstabileşteă
drepturiă sauă obliga iiă pentruă salaria i,ă careă contravină unoră normeă legaleă
imperativeă sauă contracteloră colectiveă deă munc ă aplicabile,ă aceastaă esteă înlocuit ă
deă dreptă cuă dispozi iileă legaleă sauă conven ionaleă aplicabile, salariatul având
dreptulălaădesp gubiri.
(5)ă Persoanaăcareă aă prestată muncaă înă temeiulă unuiăcontractăindividualădeă munc ă
nulă areă dreptulă laă remunerareaă acesteia,ă corespunz toră moduluiă deă îndeplinireă aă
atribu iilorădeăserviciu.
(6) Constatareaă nulit iiă şiă stabilirea,ă potrivită legii,ă aă efecteloră acesteiaă
seăpotăfaceăprinăacordulăp r ilor.
(7)ă Dac ă p r ileă nuă seă în eleg,ă nulitateaă seă pronun ă deă c treă instan aă
judec toreasc .
SEC IUNEAăaă2-a

Concedierea
ART. 58
(1) Concediereaă reprezint ă încetareaă contractuluiă individuală deă munc ă dină
ini iativaăangajatorului.
(2)ă Concediereaă poateă fiă dispus ă pentruă motiveă careă ină deă persoanaă
salariatuluiăsauăpentruămotiveăcareănuă inădeăpersoanaăsalariatului.
ART. 59
Este interzis ăconcediereaăsalaria ilor:
a)ă peă criteriiă deă sex,ă orientareă sexual ,ă caracteristiciă genetice,ă vârst ,ă
apartenen ă na ional ,ă ras ,ă culoare,ă etnie,ă religie,ă op iuneă politic ,ă origineă
social ,ă handicap,ă situa ieă sauă responsabilitateă familial ,ă apartenen ă oriă
activitateăsindical ;
b)ă pentruă exercitarea,ă înă condi iileă legii,ă aă dreptuluiă laă grev ă şiă aă
drepturilor sindicale.
ART. 60
(1)ăConcediereaăsalaria ilorănuăpoateăfiădispus :
a)ă peă durataă incapacit iiă temporareă deă munc ,ă stabilit ă prină certificată
medical conform legii;
b)ăpeădurataăsuspend riiăactivit iiăcaăurmareăaăinstituiriiăcarantinei;
c)ă peă durataă înă careă femeiaă salariat ă esteă gravid ,ă înă m suraă înă careă
angajatorulă aă luată cunoştin ă deă acestă faptă anterioră emiteriiă deciziei de
concediere;
d) pe durata concediului de maternitate;
e)ăpeădurataăconcediuluiăpentruăcreştereaă copiluluiă înăvârst ă deăpân ălaă2ăaniă
sau,ăînăcazulăcopiluluiăcuăhandicap,ăpân ălaăîmplinireaăvârsteiădeă3ăani;
f) pe durata concediului pentruă îngrijireaă copiluluiă bolnavă înă vârst ă deă pân ă
laă 7ă aniă sau,ă înă cazulă copiluluiă cuă handicap,ă pentruă afec iuniă intercurente,ă pân ă
la împlinirea vârstei de 18 ani;
g)ă peă durataă exercit riiă uneiă func iiă eligibileă într-un organism sindical, cu
excep iaă situa ieiă înă careă concediereaă esteă dispus ă pentruă oă abatereă disciplinar ă
grav ăsauăpentruăabateriădisciplinareărepetate,ăs vârşiteădeăc treăacelăsalariat;
h)ăpeădurataăefectu riiăconcediuluiădeăodihn .
(2) Prevederile alin. (1) nu seă aplic ă înă cazulă concedieriiă pentruă motiveă ceă
intervină caă urmareă aă reorganiz riiă judiciare,ă aă falimentuluiă sauă aă dizolv riiă
angajatorului,ăînăcondi iileălegii.
SEC IUNEAăaă3-a
Concediereaăpentruămotiveăcareă inădeăpersoanaăsalariatului
ART. 61
Angajatorulă poateă dispuneă concediereaă pentruă motiveă careă ină deă persoanaă
salariatuluiăînăurm toareleăsitua ii:
a)ăînăcazulă înăcareăsalariatulăaă s vârşităoă abatereă grav ăsauă abateriă repetateă
deă laă regulileă deă disciplin ă aă munciiă oriă deă laă celeă stabilite prin contractul
individuală deă munc ,ă contractulă colectivă deă munc ă aplicabilă sauă regulamentulă
intern,ăcaăsanc iuneădisciplinar ;
b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu
pentruă oă perioad ă maiă mareă deă 30ă de zile,ă înă condi iileă Coduluiă deă procedur ă
penal ;
----------Lit.ăb)ăaăart.ă61ăaăfostămodificat ădeăpct.ă2ăalăart. 61 din LEGEA nr. 255 din
19 iulie 2013 publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă515ădină14ăaugustă2013.
c)ăînăcazulăînăcare,ăprinădecizieăaăorganelorăcompetenteădeăexpertiz ămedical ,ă
seă constat ă inaptitudineaă fizic ă şi/sauă psihic ă aă salariatului,ă faptă ceă nuă permiteă
acestuiaăs ăîşiăîndeplineasc ăatribu iileăcorespunz toareăloculuiădeămunc ăocupat;

d) în cazulă înă careă salariatulă nuă corespundeă profesională loculuiă deă munc ă înă
care este încadrat.
ART. 62
(1) În cazul în care concedierea intervine pentru unul dintre motivele
prev zuteă laă art.ă 61ă lit.ă b)-d),ă angajatorulă areă obliga iaă deă aă emiteă deciziaă de
concediereă înă termenă deă 30ă deă zileă calendaristiceă deă laă dataă constat riiă cauzeiă
concedierii.
(2)ă Înă cazulă înă careă concediereaă intervineă pentruă motivulă prev zută laă art.ă 61ă
lit. a), angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea
dispozi iilorăart.ă247-252.
(3)ăDeciziaăseăemiteăînăscrisăşi,ăsubăsanc iuneaănulit iiăabsolute,ătrebuieăs ă
fieămotivat ăînăfaptăşiăînădreptăşiăs ăcuprind ăpreciz riăcuăprivireălaătermenulăînă
careăpoateăfiăcontestat ăşiălaăinstan aăjudec toreasc ălaăcareăseăcontest .
ART. 63
(1)ă Concediereaă pentruă s vârşireaă uneiă abateriă graveă sauă aă unoră abateriă
repetateă deă laă regulileă deă disciplin ă aă munciiă poateă fiă dispus ă numaiă dup ă
îndeplinireaă deă c treă angajatoră aă cercet riiă disciplinareă prealabileă şiă înă
termenele stabilite de prezentul cod.
(2)ă Concediereaă salariatuluiă pentruă motivulă prev zută laă art.ă 61ă lit.ă d)ă poateă
fiă dispus ă numaiă dup ă evaluareaă prealabil ă aă salariatului,ă conformă proceduriiă deă
evaluareă stabiliteă prină contractulă colectivă deă munc ă aplicabil sau, în lipsa
acestuia, prin regulamentul intern.
ART. 64
(1)ă Înă cazulă înă careă concediereaă seă dispuneă pentruă motiveleă prev zuteă laă art.ă
61ă lit.ă c)ă şiă d),ă precumă şiă înă cazulă înă careă contractulă individuală deă munc ă aă
încetat de drept în temeiul art.ă56ăalin.ă(1)ălit.ăe),ăangajatorulăareăobliga iaădeă
a-iă propuneă salariatuluiă alteă locuriă deă munc ă vacanteă înă unitate,ă compatibileă cuă
preg tireaăprofesional ăsau,ădup ăcaz,ăcuăcapacitateaădeămunc ăstabilit ădeămediculă
deămedicin ăaămuncii.
(2) În situa iaă înă careă angajatorulă nuă dispuneă deă locuriă deă munc ă vacanteă
potrivită alin.ă (1),ă acestaă areă obliga iaă deă aă solicitaă sprijinulă agen ieiă
teritorialeă deă ocupareă aă for eiă deă munc ă înă vedereaă redistribuiriiă salariatului,ă
corespunz toră preg tiriiă profesionaleă şi/sau,ă dup ă caz,ă capacit iiă deă munc ă
stabiliteădeămediculădeămedicin ăaămuncii.
(3)ă Salariatulă areă laă dispozi ieă ună termenă deă 3ă zileă lucr toareă deă laă
comunicarea angajatorului, conform prevederilor alin. (1), pentru a-şiămanifestaăînă
scrisăconsim mântulăcuăprivireălaănoulălocădeămunc ăoferit.
(4)ă Înă cazulă înă careă salariatulă nuă îşiă manifest ă consim mântulă înă termenulă
prev zutălaăalin.ă(3),ăprecumăşiădup ănotificareaăcazuluiăc treăagen iaăteritorial ă
deă ocupareă aă for eiă deă munc ă conformă alin.ă (2),ă angajatorul poate dispune
concedierea salariatului.
(5)ă Înăcazulă concedieriiă pentruămotivulăprev zutălaăart.ă61ălit.ăc)ăsalariatul
beneficiaz ă deă oă compensa ie,ă înă condi iileă stabiliteă înă contractulă colectivă deă
munc ăaplicabilăsauăînăcontractulăindividualădeămunc ,ădup ăcaz.
SEC IUNEAăaă4-a
Concediereaăpentruămotiveăcareănuă inădeăpersoanaăsalariatului
ART. 65
(1) Concediereaă pentruă motiveă careă nuă ină deă persoanaă salariatuluiă reprezint ă
încetareaă contractuluiă individuală deă munc ă determinat ă deă desfiin areaă loculuiă deă
munc ă ocupată deă salariat,ă dină unulă sauă maiă multeă motiveă f r ă leg tur ă cuă persoanaă
acestuia.
(2) Desfiin areaă loculuiă deă munc ă trebuieă s ă fieă efectiv ă şiă s ă aib ă oă cauz ă
real ăşiăserioas .
ART. 66

Concediereaă pentruă motiveă careă nuă ină deă persoanaă salariatuluiă poateă fiă
individual ăsauăcolectiv .
ART. 67
Salaria iiă concedia iă pentruă motiveă careă nuă ină deă persoanaă loră beneficiaz ă deă
m suriă activeă deă combatereă aă şomajuluiă şiă potă beneficiaă deă compensa iiă înă
condi iileăprev zuteădeălegeăşiădeăcontractulăcolectivădeămunc ăaplicabil.
SEC IUNEAăaă5-a
Concediereaă colectiv .ă Informarea,ă consultareaă salaria iloră şiă proceduraă
concedierilor colective
ART. 68
(1)ăPrinăconcediereăcolectiv ăseăîn elegeăconcedierea,ăîntr-oăperioad ădeă30ădeă
zileă calendaristice,ă dină unulă sauă maiă multeă motiveă careă nuă ină deă persoanaă
salariatului, a unui num răde:
a)ăcelăpu ină10ăsalaria i,ădac ăangajatorulăcareădisponibilizeaz ăareăîncadra iă
maiămultădeă20ădeăsalaria iăşiămaiăpu inădeă100ădeăsalaria i;
b)ă celă pu ină 10%ă dină salaria i,ă dac ă angajatorulă careă disponibilizeaz ă areă
încadra iăcelăpu ină100ădeăsalaria i,ădarămaiăpu inădeă300ădeăsalaria i;
c)ă celă pu ină 30ă deă salaria i,ă dac ă angajatorulă careă disponibilizeaz ă areă
încadra iăcelăpu ină300ădeăsalaria i.
(2)ă Laă stabilireaă num ruluiă efectivă deă salaria iă concedia iă colectiv,ă potrivită
alin. (1),ă seă iauă înă calculă şiă aceiă salaria iă c roraă le-au încetat contractele
individualeă deă munc ă dină ini iativaă angajatorului,ă dină unulă sauă maiă multeă motive,ă
f r ă leg tur ă cuă persoanaă salariatului,ă cuă condi iaă existen eiă aă celă pu ină 5ă
concedieri.
ART. 69
(1)ă Înă cazulă înă careă angajatorulă inten ioneaz ă s ă efectuezeă concedieriă
colective,ăacestaăareăobliga iaădeăaăini ia,ăînătimpăutilăşiăînăscopulăajungeriiălaă
oă în elegere,ă înă condi iileă prev zuteă deă lege,ă consult riă cuă sindicatulă sau,ă dup ă
caz, cu reprezentan iiăsalaria ilor,ăcuăprivireăcelăpu inăla:
a)ă metodeleă şiă mijloaceleă deă evitareă aă concedieriloră colectiveă sauă deă reducereă
aănum ruluiădeăsalaria iăcareăvorăfiăconcedia i;
b)ă atenuareaă consecin eloră concedieriiă prină recurgereaă laă m suriă socialeă care
vizeaz ,ă printreă altele,ă sprijină pentruă recalificareaă sauă reconversiaă profesional ă
aăsalaria ilorăconcedia i.
(2)ăÎnăperioadaăînăcareăauălocăconsult ri,ăpotrivităalin.ă(1),ăpentruăaăpermiteă
sindicatuluiăsauăreprezentan ilorăsalaria ilorăs ăformulezeăpropuneri în timp util,
angajatorulă areă obliga iaă s ă leă furnizezeă toateă informa iileă relevanteă şiă s ă leă
notifice,ăînăscris,ăurm toarele:
a)ănum rulătotalăşiăcategoriileădeăsalaria i;
b)ămotiveleăcareădetermin ăconcediereaăpreconizat ;
c) num rulăşiăcategoriileădeăsalaria iăcareăvorăfiăafecta iădeăconcediere;
d)ă criteriileă avuteă înă vedere,ă potrivită legiiă şi/sauă contracteloră colectiveă deă
munc ,ăpentruăstabilireaăordiniiădeăprioritateălaăconcediere;
e)ăm surileăavuteăînăvedereăpentruălimitareaănum ruluiăconcedierilor;
f)ă m surileă pentruă atenuareaă consecin eloră concedieriiă şiă compensa iileă ceă
urmeaz ă s ă fieă acordateă salaria iloră concedia i,ă conformă dispozi iiloră legaleă
şi/sauăcontractuluiăcolectivădeămunc ăaplicabil;
g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;
h)ă termenulă în untrulă c ruiaă sindicatulă sau,ă dup ă caz,ă reprezentan iiă
salaria iloră potă faceă propuneriă pentruă evitareaă oriă diminuareaă num ruluiă
salaria ilorăconcedia i.
(3)ă Criteriileă prev zute laă alin.ă (2)ă lit.ă d)ă seă aplic ă pentruă departajareaă
salaria ilorădup ăevaluareaărealiz riiăobiectivelorădeăperforman .

(4)ăObliga iileăprev zuteălaăalin.ă(1)ăşiă(2)ăseămen inăindiferentădac ădeciziaă
careă determin ă concedierileă colectiveă esteă luat ă deă c treă angajatoră sauă deă oă
întreprindereăcareăde ineăcontrolulăasupraăangajatorului.
(5)ă Înă situa iaă înă careă deciziaă careă determin ă concedierileă colectiveă esteă
luat ă deă oă întreprindereă careă de ineă controlulă asupraă angajatorului,ă acestaă nuă seă
poate prevala,ă înă nerespectareaă obliga iiloră prev zuteă laă alin.ă (1)ă şiă (2),ă deă
faptulăc ăîntreprindereaărespectiv ănuăi-aăfurnizatăinforma iileănecesare.
ART. 70
Angajatorulă areă obliga iaă s ă comuniceă oă copieă aă notific riiă prev zuteă laă art.ă
69 alin. (2) inspectoratuluiăteritorialădeămunc ăşiăagen ieiăteritorialeădeăocupareă
aăfor eiădeămunc ălaăaceeaşiădat ălaăcareăaăcomunicat-oăsindicatuluiăsau,ădup ăcaz,ă
reprezentan ilorăsalaria ilor.
ART. 71
(1)ă Sindicatulă sau,ă dup ă caz,ă reprezentan iiă salaria iloră pot propune
angajatoruluiă m suriă înă vedereaă evit riiă concedieriloră oriă diminu riiă num ruluiă
salaria iloră concedia i,ă într-un termen de 10 zile calendaristice de la data
primiriiănotific rii.
(2)ă Angajatorulă areă obliga iaă deăaă r spundeăînăscrisă şiă motivată la propunerile
formulate potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 5 zile calendaristice de la
primirea acestora.
ART. 72
(1)ă Înă situa iaă înă care,ă ulterioră consult riloră cuă sindicatulă sauă
reprezentan iiă salaria ilor,ă potrivită prevederiloră art.ă 69ă şiă 71,ă angajatorulă
decideă aplicareaă m suriiă deă concediereă colectiv ,ă acestaă areă obliga iaă deă aă
notificaă înă scrisă inspectoratulă teritorială deă munc ă şiă agen iaă teritorial ă deă
ocupareăaăfor eiădeămunc ,ăcuăcelăpu ină30ădeăzileăcalendaristiceăanterioareădatei
emiterii deciziilor de concediere.
(2)ă Notificareaă prev zut ă laă alin.ă (1)ă trebuieă s ă cuprind ă toateă informa iileă
relevanteă cuă privireă laă inten iaă deă concediereă colectiv ,ă prev zuteă laă art.ă 69ă
alin.ă (2),ă precumă şiă rezultateleă consult riloră cuă sindicatulă sauă reprezentan iiă
salaria ilor,ă prev zuteă laă art.ă 69ă alin.ă (1)ă şiă art.ă 71,ă înă specială motiveleă
concedierilor,ă num rulă totală ală salaria ilor,ă num rulă salaria iloră afecta iă deă
concediereăşiădataădeălaăcareăsauăperioadaăînăcareăvorăaveaălocăacesteăconcedieri.
(3)ă Angajatorulă areă obliga iaă s ă comuniceă oă copieă aă notific riiă prev zuteă laă
alin.ă(1)ăsindicatuluiăsauăreprezentan ilorăsalaria ilor,ălaăaceeaşiădat ălaăcareăaă
comunicat-oă inspectoratuluiă teritorială deă munc ă şiă agen ieiă teritorialeă deă ocupareă
a for eiădeămunc .
(4)ă Sindicatulă sauă reprezentan iiă salaria iloră potă transmiteă eventualeă puncteă
deăvedereăinspectoratuluiăteritorialădeămunc .
(5)ă Laă solicitareaă motivat ă aă oric reiaă dintreă p r i,ă inspectoratulă teritorială
deă munc ,ă cuă avizulă agen ieiă teritorialeă deă ocupareă aă for eiă deă munc ,ă poateă
dispuneă reducereaă perioadeiă prev zuteă laă alin.ă (1),ă f r ă aă aduceă atingereă
drepturilor individuale cu privire la perioada de preaviz.
(6)ăInspectoratulăteritorialădeămunc ăareăobliga iaădeăaăinformaăînătermen de 3
zileă lucr toareă angajatorulă şiă sindicatulă sauă reprezentan iiă salaria ilor,ă dup ă
caz,ă asupraă reduceriiă sauă prelungiriiă perioadeiă prev zuteă laă alin.ă (1),ă precumă şiă
cu privire la motivele care au stat la baza acestei decizii.
ART. 73
(1) În perioadaăprev zut ălaăart.ă 72ăalin.ă(1),ăagen iaăteritorial ădeăocupareă
aă for eiă deă munc ă trebuieă s ă cauteă solu iiă laă problemeleă ridicateă deă concedierileă
colectiveă preconizateă şiă s ă leă comuniceă înă timpă utilă angajatoruluiă şiă sindicatuluiă
ori,ădup ăcaz,ăreprezentan ilorăsalaria ilor.
(2)ă Laă solicitareaă motivat ă aă oric reiaă dintreă p r i,ă inspectoratulă teritorială
deă munc ,ă cuă consultareaă agen ieiă teritorialeă deă ocupareă aă for eiă deă munc ,ă poateă
dispune amânarea momentului emiterii deciziilor de concediere cu maximum 10 zile
calendaristice,ăînăcazulăînăcareăaspecteleălegateădeăconcediereaăcolectiv ăavut ăînă
vedereă nuă potă fiă solu ionateă pân ă laă dataă stabilit ă înă notificareaă deă concediereă

colectiv ă prev zut ă laă art.ă 72ă alin.ă (1)ă caă fiindă dataă emiteriiă deciziilor de
concediere.
(3)ă Inspectoratulă teritorială deă munc ă areă obliga iaă deă aă informaă înă scrisă
angajatorulă şiă sindicatulă sauă reprezentan iiă salaria ilor,ă dup ă caz,ă asupraă
amân riiă momentuluiă emiteriiă deciziiloră deă concediere,ă precumă şiă despreă motiveleă
care auă stată laă bazaă acesteiă decizii,ă înainteă deă expirareaă perioadeiă ini ialeă
prev zuteălaăart.ă72ăalin.ă(1).
ART. 74
(1) În termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul
concediatăprinăconcediereăcolectiv ăareădreptulădeăaăfiăreangajatăcuăprioritateăpeă
postulă reînfiin ată înă aceeaşiă activitate,ă f r ă examen,ă concursă sauă perioad ă deă
prob .
(2)ă Înă situa iaă înă careă înă perioadaă prev zut ă laă alin.ă (1)ă seă reiauă aceleaşiă
activit i,ă angajatorulă vaă transmiteă salaria iloră careă auă fostă concedia iă deă peă
posturileă aă c roră activitateă esteă reluat ă înă aceleaşiă condi iiă deă competen ă
profesional ă oă comunicareă scris ,ă prină careă suntă informa iă asupraă relu riiă
activit ii.
(3)ă Salaria iiă auă laă dispozi ieă ună termenă deă maximumă 5ă zileă calendaristiceă deă
laădataăcomunic riiăangajatorului,ăprev zut ălaăalin.ă(2),ăpentruăa-şiămanifestaăînă
scrisăconsim mântulăcuăprivireălaăloculădeămunc ăoferit.
(4)ă Înăsitua iaăînăcareăsalaria iiăcareă auădreptulă deăaăfiăreangaja iăpotrivită
alin.ă (2)ă nuă îşiă manifest ă înă scrisă consim mântulă înă termenulă prev zută laă alin.ă
(3)ă sauă refuz ă loculă deă munc ă oferit,ă angajatorulă poateă faceă noiă încadr riă peă
locurileădeămunc ăr maseăvacante.
(5) Prevederile art. 68-73ă nuă seă aplic ă salaria iloră dină institu iileă publiceă
şiăautorit ileăpublice.
(6) Prevederile art. 68-73ă nuă seă aplic ă înă cazulă contracteloră individualeă deă
munc ă încheiate peă durat ă determinat ,ă cuă excep iaă cazuriloră înă careă acesteă
concedieriăauălocăînainteădeădataăexpir riiăacestorăcontracte.
SEC IUNEAăaă6-a
Dreptul la preaviz
ART. 75
(1)ă Persoaneleă concediateă înă temeiulă art.ă 61ă lit.ă c)ă şiă d),ă ală art.ă 65ă şiă 66ă
beneficiaz ă deă dreptulă laă ună preaviză ceă nuă poateă fiă maiă mică deă 20ă deă zileă
lucr toare.
(2)ă Facă excep ieă deă laă prevederileă alin.ă (1)ă persoaneleă concediateă înă temeiulă
art.ă61ălit.ăd),ăcareăseăafl ăînăperioadaădeăprob .
(3)ă Înă situa iaă înă careă în perioadaă deă preaviză contractulă individuală deă munc ă
esteă suspendat,ă termenulă deă preaviză vaă fiă suspendată corespunz tor,ă cuă excep iaă
cazuluiăprev zutălaăart.ă51ăalin.ă(2).
ART. 76
Deciziaă deă concediereă seă comunic ă salariatuluiă înă scrisă şiă trebuieă s ă con in ă
în mod obligatoriu:
a)ămotiveleăcareădetermin ăconcedierea;
b) durata preavizului;
c)ă criteriileă deă stabilireă aă ordiniiă deă priorit i,ă conformă art.ă 69ă alin.ă (2)ă
lit. d), numai în cazul concedierilor colective;
d) lista tuturor locurilorădeămunc ădisponibileă înăunitateăşiătermenulăînăcareă
salaria iiă urmeaz ă s ă optezeă pentruă aă ocupaă ună locă deă munc ă vacant,ă înă condi iileă
art. 64.
ART. 77
Deciziaădeăconcediereăproduceăefecteădeălaădataăcomunic riiăeiăsalariatului.
SEC IUNEAăa 7-a
Controlulăşiăsanc ionareaăconcedierilorănelegale

ART. 78
Concediereaă dispus ă cuă nerespectareaă proceduriiă prev zuteă deă legeă esteă lovit ă
deănulitateăabsolut .
ART. 79
Înăcază deăconflictădeămunc ă angajatorulă nuăpoateă invocaăînăfa aă instan eiăalteă
motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.
ART. 80
(1)ă Înă cazulă înă careă concediereaă aă fostă efectuat ă înă modă netemeinică sauă
nelegal,ă instan aă vaă dispuneă anulareaă eiă şiă vaă obligaă angajatorulă laă plataă unei
desp gubiriă egaleă cuă salariileă indexate,ă majorateă şiă reactualizateă şiă cuă celelalteă
drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.
(2)ă Laă solicitareaă salariatuluiă instan aă careă aă dispusă anulareaă concedieriiă vaă
repuneăp r ileăînăsitua iaăanterioar ăemiterii actului de concediere.
(3)ă Înă cazulă înă careă salariatulă nuă solicit ă repunereaă înă situa iaă anterioar ă
emiteriiă actuluiă deă concediere,ă contractulă individuală deă munc ă vaă încetaă deă dreptă
laădataăr mâneriiădefinitiveăşiăirevocabileăaăhot râriiăjudec toreşti.
SEC IUNEAăaă8-a
Demisia
ART. 81
(1)ă Prină demisieă seă în elegeă actulă unilaterală deă voin ă aă salariatuluiă care,ă
printr-oă notificareă scris ,ă comunic ă angajatoruluiă încetareaă contractuluiă
individualădeămunc ,ădup ăîmplinireaăunuiătermenădeăpreaviz.
(2)ă Angajatorulă esteă obligată s ă înregistreze demisia salariatului. Refuzul
angajatoruluiă deă aă înregistraă demisiaă d ă dreptulă salariatuluiă deă aă faceă dovadaă
acesteiaăprinăoriceămijloaceădeăprob .
(3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.
(4) Termenul de preaviz este cel convenită deăp r iă înăcontractulăindividualădeă
munc ă sau,ă dup ă caz,ă celă prev zută înă contracteleă colectiveă deă munc ă aplicabileă şiă
nuă poateă fiă maiă mareă deă 20ă deă zileă lucr toareă pentruă salaria iiă cuă func iiă deă
execu ie,ărespectivă maiămareădeă45ădeăzileălucr toareăpentruă salaria iiăcareăocup ă
func iiădeăconducere.
(5)ă Peă durataă preavizuluiă contractulă individuală deă munc ă continu ă s ă îşiă
produc ătoateăefectele.
(6)ă Înă situa iaă înă careă înă perioadaă deă preaviză contractulă individuală deă munc ă
este suspendat, termenul deăpreavizăvaăfiăsuspendatăcorespunz tor.
(7)ă Contractulă individuală deă munc ă înceteaz ă laă dataă expir riiă termenuluiă deă
preaviză sauă laă dataă renun riiă totaleă oriă par ialeă deă c treă angajatoră laă termenulă
respectiv.
(8)ă Salariatulă poateă demisionaă f r ă preaviză dac ă angajatorulă nuă îşiă
îndeplineşteăobliga iileăasumateăprinăcontractulăindividualădeămunc .
CAP. VI
Contractulăindividualădeămunc ăpeădurat ădeterminat
ART. 82
(1)ă Prină derogareă deă laă regulaă prev zut ă laă art.ă 12ă alin.ă (1),ă angajatorii au
posibilitateaă deă aă angaja,ă înă cazurileă şiă înă condi iileă prezentuluiă cod,ă personală
salariatăcuăcontractăindividualădeămunc ăpeădurat ădeterminat .
(2)ăContractulăindividualădeămunc ăpeădurat ădeterminat ăseăpoateăîncheiaănumaiă
înăform ăscris ,ăcuăprecizareaăexpres ăaădurateiăpentruăcareăseăîncheie.
(3)ăContractulăindividualădeămunc ăpeădurat ădeterminat ăpoateăfiăprelungit,ăînă
condi iileă prev zuteă laă art.ă 83,ă şiă dup ă expirareaă termenuluiă ini ial,ă cuă acordulă
scrisă ală p r ilor,ă pentruă perioadaă realiz riiă unuiă proiect,ă programă sauă uneiă
lucr ri.

(4)ă Întreă aceleaşiă p r iă seă potă încheiaă succesivă celă multă 3ă contracteă
individualeădeămunc ăpeădurat ădeterminat .
(5)ă Contracteleă individualeă deă munc ă peă durat ă determinat ă încheiateă înă termenă
deă 3ă luniă deă laă încetareaă unuiă contractă deă munc ă peă durat ă determinat ă suntă
considerateă contracteă succesiveă şiă nuă potă aveaă oă durat ă maiă mareă deă 12ă luniă
fiecare.
ART. 83
Contractulă individuală deă munc ă poateă fiă încheiată pentruă oă durat ă determinat ă
numaiăînăurm toareleăcazuri:
a)ă înlocuireaă unuiă salariată înă cazulă suspend riiă contractuluiă s uă deă munc ,ă cuă
excep iaăsitua ieiăînăcareăacelăsalariatăparticip ălaăgrev ;
b)ă creştereaă şi/sauă modificareaă temporar ă aă structuriiă activit iiă
angajatorului;
c)ădesf şurareaăunorăactivit iăcuăcaracterăsezonier;
d)ăînăsitua iaăînăcareăesteăîncheiatăînătemeiulăunorădispozi iiălegaleăemiseăcuă
scopul de a favorizaătemporarăanumiteăcategoriiădeăpersoaneăf r ălocădeămunc ;
e)ă angajareaă uneiă persoaneă care,ă înă termenă deă 5ă aniă deă laă dataă angaj rii,ă
îndeplineşteăcondi iileădeăpensionareăpentruălimit ădeăvârst ;
f)ă ocupareaă uneiă func iiă eligibileă înă cadrulă organiza iiloră sindicale,ă
patronaleăsauăalăorganiza iilorăneguvernamentale,ăpeăperioadaămandatului;
g)ă angajareaă pensionariloră care,ă înă condi iileă legii,ă potă cumulaă pensiaă cuă
salariul;
h)ă înă alteă cazuriă prev zuteă expresă deă legiă specialeă oriă pentruă desf şurareaă
unorălucr ri,ăproiecteăsauăprograme.
ART. 84
(1)ă Contractulă individuală deă munc ă peă durat ă determinat ă nuă poateă fiă încheiată
peăoăperioad ămaiămareădeă36ădeăluni.
(2)ă Înăcazulă înăcareăcontractulăindividualădeămunc ă peă durat ădeterminat ăesteă
încheiată pentruă aă înlocuiă ună salariată ală c ruiă contractă individuală deă munc ă esteă
suspendat,ă durataă contractuluiă vaă expiraă laă momentulă încet riiă motiveloră ceă auă
determinatăsuspendareaăcontractuluiăindividualădeămunc ăalăsalariatuluiătitular.
ART. 85
Salariatulăîncadratăcuăcontractăindividualădeămunc ăpeădurat ădeterminat ăpoateă
fiăsupusăuneiăperioadeădeăprob ,ăcareănuăvaădep şi:
a)ă 5ă zileă lucr toareă pentruă oă durat ă aă contractuluiă individuală deă munc ă maiă
mic ădeă3ăluni;
b)ă 15ă zileă lucr toareă pentruă oă durat ă aă contractuluiă individuală deă munc ă
cuprins ăîntreă3ăşiă6ăluni;
c)ă30ădeăzileălucr toareăpentruăoădurat ăaăcontractuluiăindividualădeămunc ămaiă
mare de 6 luni;
d)ă 45ă deă zileă lucr toareă înă cazulă salaria iloră încadra iă înă func ii de
conducere,ăpentruăoădurat ăaăcontractuluiăindividualădeămunc ămaiămareădeă6ăluni.
ART. 86
(1)ă Angajatoriiă suntă obliga iă s ă informezeă salaria iiă angaja iă cuă contractă
individualădeămunc ăpeădurat ădeterminat ădespreălocurileădeămunc ăvacanteăsauăcare
voră deveniă vacante,ă corespunz toareă preg tiriiă loră profesionale,ă şiă s ă leă asigureă
accesulă laă acesteă locuriă deă munc ă înă condi iiă egaleă cuă celeă aleă salaria iloră
angaja iă cuă contractă individuală deă munc ă peă perioad ă nedeterminat .ă Aceast ă
informare se face printr-unăanun ăafişatălaăsediulăangajatorului.
(2)ă Oă copieă aă anun uluiă prev zută laă alin.ă (1)ă seă transmiteă deă îndat ă
sindicatuluiăsauăreprezentan ilorăsalaria ilor.
ART. 87
(1)ă Referitoră laă condi iileă deă angajareă şiă deă munc ,ă salaria iiă cuă contractă
individuală deă munc ă peă durat ă determinat ă nuă voră fiă trata iă maiă pu ină favorabilă
decâtă salaria iiă permanen iă comparabili,ă numaiă peă motivulă durateiă contractuluiă
individual de munc ,ă cuă excep iaă cazuriloră înă careă tratamentulă diferită esteă
justificat de motive obiective.

(2)ă Înă sensulă alin.ă (1),ă salariatulă permanentă comparabilă reprezint ă salariatulă
alăc ruiăcontractăindividualădeămunc ăesteăîncheiatăpeădurat ănedeterminat ăşiăcare
desf şoar ă aceeaşiă activitateă sauă unaă similar ,ă înă aceeaşiă unitate,ă avându-se în
vedere calificarea/aptitudinile profesionale.
(3)ă Atunciăcândănuăexist ăunăsalariată cuăcontractăindividuală deămunc ă încheiată
peădurat ănedeterminat ăcomparabilăînăaceeaşiăunitate,ăseăauăînăvedereădispozi iileă
dină contractulă colectivă deă munc ă aplicabilă sau,ă înă lipsaă acestuia,ă reglement rileă
legale în domeniu.
CAP. VII
Muncaăprinăagentădeămunc ătemporar
ART. 88
(1)ă Muncaă prină agentă deă munc ă temporar ă este muncaă prestat ă deă ună salariată
temporară careă aă încheiată ună contractă deă munc ă temporar ă cuă ună agentă deă munc ă
temporar ăşiăcareăesteăpusălaădispozi iaăutilizatoruluiăpentruăaălucraătemporarăsubă
supraveghereaăşiăconducereaăacestuiaădinăurm .
(2) Salariatulă temporară esteă persoanaă careă aă încheiată ună contractă deă munc ă
temporar ă cuă ună agentă deă munc ă temporar ,ă înă vedereaă puneriiă saleă laă dispozi iaă
unuiă utilizatoră pentruă aă lucraă temporară subă supraveghereaă şiă conducereaă acestuiaă
dinăurm .
(3) Agentul de munc ătemporar ăesteăpersoanaăjuridic ,ăautorizat ădeăMinisterulă
Muncii,ă Familieiă şiă Protec ieiă Sociale,ă careă încheieă contracteă deă munc ă temporar ă
cuă salaria iă temporari,ă pentruă a-iă puneă laă dispozi iaă utilizatorului,ă pentruă aă
lucraăpeăperioadaăstabilit ădeăcontractulădeăpunereălaădispozi ieăsubăsupraveghereaă
şiă conducereaă acestuia.ă Condi iileă deă func ionareă aă agentuluiă deă munc ă temporar ,ă
precumăşiăproceduraădeăautorizareăseăstabilescăprinăhot râreăaăGuvernului.
(4)ă Utilizatorulă esteă persoanaă fizic ă sauă juridic ă pentruă careă şiă subă
supraveghereaă şiă conducereaă c reiaă munceşteă temporară ună salariată temporară pusă laă
dispozi ieădeăagentulădeămunc ătemporar .
(5)ă Misiuneaă deă munc ă temporar ă înseamn ă aceaă perioad ă înă careă salariatulă
temporară esteă pusă laă dispozi ia utilizatorului pentru a lucra temporar sub
supraveghereaă şiă conducereaă acestuia,ă pentruă executareaă uneiă sarciniă preciseă şiă cuă
caracter temporar.
ART. 89
Ună utilizatoră poateă apelaă laă agen iă deă munc ă temporar ă pentruă executareaă uneiă
sarcini precise şiăcuăcaracterătemporar,ăcuăexcep iaăcazuluiăprev zutălaăart.ă93.
ART. 90
(1)ăMisiuneaădeămunc ătemporar ăseăstabileşteăpentruăunătermenăcareănuăpoateăfiă
mai mare de 24 de luni.
(2)ă Durataă misiuniiă deă munc ă temporar ă poateă fiă prelungit ă peă perioade
succesiveă care,ă ad ugateă laă durataă ini ial ă aă misiunii,ă nuă poateă conduceă laă
dep şireaăuneiăperioadeădeă36ădeăluni.
(3)ă Condi iileă înă careă durataă uneiă misiuniă deă munc ă temporar ă poateă fiă
prelungit ă suntă prev zuteă înă contractulă deă munc ă temporar ă sau pot face obiectul
unuiăactăadi ionalălaăacestăcontract.
ART. 91
(1)ă Agentulă deă munc ă temporar ă puneă laă dispozi iaă utilizatoruluiă ună salariată
angajată prină contractă deă munc ă temporar ,ă înă bazaă unuiă contractă deă punereă laă
dispozi ieăîncheiatăînăform ăscris .
(2)ăContractulădeăpunereălaădispozi ieătrebuieăs ăcuprind :
a) durata misiunii;
b)ă caracteristicileă specificeă postului,ă înă specială calificareaă necesar ,ă loculă
execut riiămisiuniiăşiăprogramulădeălucru;
c)ăcondi iileăconcreteădeămunc ;
d)ă echipamenteleă individualeă deă protec ieă şiă deă munc ă peă careă salariatulă
temporarătrebuieăs ăleăutilizeze;

e)ăoriceăalteăserviciiăşiăfacilit iăînăfavoareaăsalariatuluiătemporar;
f) valoarea comisionuluiădeăcareăbeneficiaz ăagentulădeămunc ătemporar ,ăprecumă
şiăremunera iaălaăcareăareădreptulăsalariatul;
g)ă condi iileă înă careă utilizatorulă poateă refuzaă ună salariată temporară pusă laă
dispozi ieădeăunăagentădeămunc ătemporar .
(3) Orice clauz ă prină careă seă interziceă angajareaă deă c treă utilizatoră aă
salariatuluiătemporarădup ăîndeplinireaămisiuniiăesteănul .
ART. 92
(1)ă Salaria iiă temporariă auă accesă laă toateă serviciileă şiă facilit ileă acordateă
deăutilizator,ăînăaceleaşiăcondi iiăcaăşiăceilal iăsalaria iăaiăacestuia.
(2)ă Utilizatorulă esteă obligată s ă asigureă salariatuluiă temporară dotareaă cuă
echipamenteă individualeă deă protec ieă şiă deă munc ,ă cuă excep iaă situa ieiă înă careă
prinăcontractulădeă punereălaădispozi ieădotareaă esteăînăsarcinaă agentuluiădeă munc ă
temporar .
(3) Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi
inferioră celuiă peă careă îlă primeşteă salariatulă utilizatorului,ă careă presteaz ă
aceeaşiămunc ăsauăunaăsimilar ăcuăceaăaăsalariatuluiătemporar.
---------Alin. (3) al art. 92 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 12 din
20 ianuarie 2015,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă52ădină22ăianuarieă2015.
(4)ă Înă m suraă înă careă utilizatorulă nuă areă angajată ună astfel de salariat,
salariul primit de salariatul temporar va fi stabilit luându-se în considerare
salariulă uneiă persoaneă angajateă cuă contractă individuală deă munc ă şiă careă presteaz ă
aceeaşiă munc ă sauă unaă similar ,ă astfelă cumă esteă stabilită prină contractulă colectiv
deămunc ăaplicabilălaănivelulăutilizatorului.
---------Alin. (4) al art. 92 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 12 din
20 ianuarie 2015,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă52ădină22ăianuarieă2015.
ART. 93
Utilizatorulă nuă poateă beneficiaă deă serviciileă salariatuluiă temporar,ă dac ă
urm reşteăs ăînlocuiasc ăastfelăunăsalariatăalăs uăalăc ruiăcontractădeămunc ăesteă
suspendatăcaăurmareăaăparticip riiălaăgrev .
ART. 94
(1) Contractul de munc ă temporar ă esteă ună contractă individuală deă munc ă ceă seă
încheieăînăscrisăîntreăagentulădeămunc ătemporar ăşiăsalariatulătemporar,ăpeădurataă
unei misiuni.
(2)ă Înă contractulă deă munc ă temporar ă seă precizeaz ,ă înă afaraă elementeloră
prev zuteă laă art.ă 17ă şiă art.ă 18ă alin.ă (1),ă condi iileă înă careă urmeaz ă s ă seă
desf şoareă misiunea,ă durataă misiunii,ă identitateaă şiă sediulă utilizatorului,ă precumă
şiăcuantumulăşiămodalit ileăremunera ieiăsalariatuluiătemporar.
ART. 95
(1)ăContractulădeămunc ătemporar ăseăpoate încheiaăşiăpentruămaiămulteămisiuni,ă
cuărespectareaătermenuluiăprev zutălaăart.ă90ăalin.ă(2).
(2)ăAgentulădeămunc ătemporar ăpoateăîncheiaăcuăsalariatulătemporarăunăcontractă
deămunc ă peădurat ă nedeterminat ,ăsitua ieă înăcareăînăperioadaădintreădou ămisiuni
salariatulătemporarăseăafl ălaădispozi iaăagentuluiădeămunc ătemporar .
(3)ă Pentruă fiecareă nou ă misiuneă întreă p r iă seă încheieă ună contractă deă munc ă
temporar ,ă înă careă voră fiă precizateă toateă elementeleă prev zuteă laă art.ă 94ă alin.ă
(2).
(4) Contractulă deă munc ă temporar ă înceteaz ă laă terminareaă misiuniiă pentruă careă
aă fostă încheiată sauă dac ă utilizatorulă renun ă laă serviciileă saleă înainteă deă
încheiereaămisiunii,ăînăcondi iileăcontractuluiădeăpunereălaădispozi ie.
ART. 96
(1)ăPeătoat ădurataămisiuniiăsalariatulătemporarăbeneficiaz ădeăsalariulăpl tită
deăagentulădeămunc ătemporar .

(2)ăSalariulăprimitădeăsalariatulătemporarăpentruăfiecareămisiuneăseăstabileşteă
prină negociereă direct ă cuă agentulă deă munc ă temporar ă şiă nuă poateă fiă maiă mică decâtă
salariulăminimăbrutăpeă ar ăgarantatăînăplat .
(3)ă Agentulă deă munc ă temporar ă este celă careă re ineă şiă vireaz ă toateă
contribu iileăşiăimpoziteleădatorateădeăsalariatulătemporarăc treăbugeteleăstatuluiă
şiăpl teşteăpentruăacestaătoateăcontribu iileădatorateăînăcondi iileălegii.
(4) În cazul în care în termen de 15 zile calendaristice de la data la care
obliga iileăprivindăplataăsalariuluiăşiăceleăprivindăcontribu iileăşiăimpoziteleăauă
devenită scadenteă şiă exigibile,ă iară agentulă deă munc ă temporar ă nuă leă execut ,ă eleă
vorăfiăpl titeădeăutilizator,ăînăbazaăsolicit riiăsalariatuluiătemporar.
(5)ă Utilizatorulă careă aă pl tită sumeleă datorateă potrivită alin.ă (4)ă seă subrog ,ă
pentruă sumeleă pl tite,ă înă drepturileă salariatuluiă temporară împotrivaă agentuluiă deă
munc ătemporar .
ART. 97
Prinăcontractulă deămunc ă temporar ă seăpoateă stabiliă oă perioad ă deăprob ă pentruă
realizareaămisiunii,ăaăc reiădurat ănuăpoateăfiămaiămareăde:
a)ă dou ă zileă lucr toare,ă înă cazulă înă careă contractulă deă munc ă temporar ă esteă
încheiatăpentruăoăperioad ămaiămic ăsauăegal ăcuăoălun ;
b)ă 5ă zileă lucr toare,ă înă cazulă în careă contractulă deă munc ă temporar ă esteă
încheiatăpentruăoăperioad ăcuprins ăîntreăoălun ăşiă3ăluni;
c)ă 15ă zileă lucr toare,ă înă cazulă înă careă contractulă deă munc ă temporar ă esteă
încheiatăpentruăoăperioad ăcuprins ăîntreă3ăşiă6ăluni;
d) 20 de zile lucr toare,ă înă cazulă înă careă contractulă deă munc ă temporar ă esteă
încheiatăpentruăoăperioad ămaiămareădeă6ăluni;
e)ă 30ă deă zileă lucr toare,ă înă cazulă salaria iloră încadra iă înă func iiă deă
conducere,ăpentruăoădurat ăaăcontractuluiădeămunc ătemporar ămaiămareăde 6 luni.
ART. 98
(1)ă Peă parcursulă misiuniiă utilizatorulă r spundeă pentruă asigurareaă condi iiloră
deămunc ăpentruăsalariatulătemporar,ăînăconformitateăcuălegisla iaăînăvigoare.
(2)ă Utilizatorulă vaă notificaă deă îndat ă agentuluiă deă munc ă temporar ă orice
accidentădeămunc ăsauăîmboln vireăprofesional ădeăcareăaăluatăcunoştin ăşiăaăc reiă
victim ă aă fostă ună salariată temporară pusă laă dispozi ieă deă agentulă deă munc ă
temporar .
ART. 99
(1) La încetarea misiunii salariatul temporar poate încheia cu utilizatorul un
contractăindividualădeămunc .
(2)ă Înă cazulă înă careă utilizatorulă angajeaz ,ă dup ă oă misiune,ă ună salariată
temporar, durata misiunii efectuate se ia în calcul la stabilirea drepturilor
salariale,ăprecumăşiăaăcelorlalteădrepturiăprev zuteădeălegisla iaămuncii.
ART. 100
Agentulă deă munc ă temporar ă careă concediaz ă salariatulă temporară înainteă deă
termenulă prev zută înă contractulă deă munc ă temporar ,ă pentruă alteă motiveă decâtă celeă
disciplinare,ă areă obliga iaă deă aă respectaă reglement rileă legaleă privind încetarea
contractuluiă individuală deă munc ă pentruă motiveă careă nuă ină deă persoanaă
salariatului.
ART. 101
Cuă excep iaă dispozi iiloră specialeă contrare,ă prev zuteă înă prezentulă capitol,ă
dispozi iileă legale,ă prevederileă regulamenteloră interne,ă precumă şiă celeă aleă
contracteloră colectiveă deă munc ă aplicabileă salaria iloră angaja iă cuă contractă
individualădeămunc ăpeădurat ănedeterminat ălaăutilizatorăseăaplic ăînăegal ăm sur ă
şiăsalaria ilorătemporariăpeădurataămisiuniiălaăacesta.
ART. 102
Agen iiă deă munc ă temporar ă nuă percepă nicioă tax ă salaria iloră temporariă înă
schimbulădemersurilorăînăvedereaărecrut riiăacestoraădeăc treăutilizatorăsauăpentruă
încheiereaăunuiăcontractădeămunc ătemporar .
CAP. VIII

Contractulăindividualădeămunc ăcuătimpăpar ial
ART. 103
Salariatulăcuăfrac iuneădeănorm ăesteăsalariatulăalăc ruiănum rădeăoreănormaleă
deălucru,ăcalculateăs pt mânalăsauă caă medieă lunar ,ă esteă inferiorănum ruluiă deă oreă
normaleădeălucruăalăunuiăsalariatăcuănorm ăîntreag ăcomparabil.
ART. 104
(1)ă Angajatorulă poateă încadraă salaria iă cuă frac iuneă deă norm ă prină contracteă
individualeă deă munc ă peă durat ă nedeterminat ă sauă peă durat ă determinat ,ă denumiteă
contracteăindividualeădeămunc ăcuătimpăpar ial.
(2) Contractul individual de munc ă cuă timpă par ială seă încheieă numaiă înă form ă
scris .
(3)ă Salariatulă comparabilă esteă salariatulă cuă norm ă întreag ă dină aceeaşiă
unitate,ă careă areă acelaşiă tipă deă contractă individuală deă munc ,ă presteaz ă aceeaşiă
activitateăsauăunaăsimilar ăcuăceaăaăsalariatului angajat cu contract individual de
munc ăcuătimpăpar ial,ăavându-seăînăvedereăşiăalteăconsiderente,ăcumăarăfiăvechimeaă
înămunc ăşiăcalificarea/aptitudinileăprofesionale.
(4)ă Atunciă cândă nuă exist ă ună salariată comparabilă înă aceeaşiă unitate,ă seă auă în
vedereă dispozi iileă dină contractulă colectivă deă munc ă aplicabilă sau,ă înă lipsaă
acestuia,ăreglement rileălegaleăînădomeniu.
ART. 105
(1)ă Contractulă individuală deă munc ă cuă timpă par ială cuprinde,ă înă afaraă
elementelorăprev zuteălaăart.ă17ăalin.ă(3),ăurm toarele:
a)ădurataămunciiăşiărepartizareaăprogramuluiădeălucru;
b)ăcondi iileăînăcareăseăpoateămodificaăprogramulădeălucru;
c)ă interdic iaă deă aă efectuaă oreă suplimentare,ă cuă excep iaă cazuriloră deă for ă
major ă sauă pentruă alteă lucr riă urgenteă destinate prevenirii producerii unor
accidenteăoriăînl tur riiăconsecin elorăacestora.
(2)ăÎnăsitua iaăînăcareăîntr-unăcontractăindividualădeămunc ăcuătimpăpar ialănuă
suntă precizateă elementeleă prev zuteă laă alin.ă (1),ă contractulă seă consider ă aă fiă
încheiat pentruănorm ăîntreag .
ART. 106
(1)ă Salariatulă încadrată cuă contractă deă munc ă cuă timpă par ială seă bucur ă deă
drepturileă salaria iloră cuă norm ă întreag ,ă înă condi iileă prev zuteă deă legeă şiă deă
contracteleăcolectiveădeămunc ăaplicabile.
(2) Drepturileă salarialeă seă acord ă propor ională cuă timpulă efectivă lucrat,ă
raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.
ART. 107
(1)ă Angajatorulă esteă obligată ca,ă înă m suraă înă careă esteă posibil,ă s ă iaă înă
considerareă cererileă salaria iloră deă aă seă transferaă fieă deă laă ună locă deă munc ă cuă
norm ă întreag ă laă unulă cuă frac iuneă deă norm ,ă fieă deă laă ună locă deă munc ă cuă
frac iuneădeănorm ălaăunălocădeămunc ăcuănorm ăîntreag ăsauădeăa-şiăm riăprogramulă
deălucru,ăînăcazulăînăcareăapareăaceast ăoportunitate.
(2)ă Angajatorulă esteă obligată s ă informezeă laă timpă cuă privireă laă apari iaă unoră
locuriă deă munc ă cuă frac iuneă deă norm ă sauă cuă norm ă întreag ,ă pentruă aă facilitaă
transferurileă deă laă norm ă întreag ă laă frac iuneă deă norm ă şiă invers.ă Aceast ă
informare se face printr-unăanun ăafişatălaăsediulăangajatorului.
(3)ă Oă copieă aă anun uluiă prev zută laă alin.ă (2)ă seă transmiteă deă îndat ă
sindicatuluiăsauăreprezentan ilorăsalaria ilor.
(4)ă Angajatorulă asigur ,ă înă m suraă înă careă esteă posibil,ă accesulă laă locuriă deă
munc cuăfrac iuneădeănorm ălaătoateănivelurile.
CAP. IX
Munca la domiciliu
ART. 108

(1)ă Suntă considera iă salaria iă cuă muncaă laă domiciliuă aceiă salaria iă careă
îndeplinesc,ălaădomiciliulălor,ăatribu iileăspecificeăfunc ieiăpeăcareăoăde in.
(2)ă Înă vedereaă îndepliniriiă sarciniloră deă serviciuă ceă leă revin,ă salaria iiă cuă
muncaălaădomiciliuăîşiăstabilescăsinguriăprogramulădeălucru.
(3) Angajatorul este înă dreptă s ă verificeă activitateaă salariatuluiă cuă muncaă laă
domiciliu,ăînăcondi iileăstabiliteăprinăcontractulăindividualădeămunc .
ART. 109
Contractulăindividualădeămunc ălaădomiciliuăseăîncheieănumaiăînăform ăscris ăşiă
con ine,ăînăafaraăelementelorăprev zuteălaăart.ă17ăalin.ă(3),ăurm toarele:
a)ăprecizareaăexpres ăc ăsalariatulălucreaz ălaădomiciliu;
b)ă programulă înă cadrulă c ruiaă angajatorulă esteă înă dreptă s ă controlezeă
activitateaăsalariatuluiăs uăşiămodalitateaăconcret ădeărealizareăaăcontrolului;
c)ă obliga iaă angajatoruluiă deă aă asiguraă transportulă laă şiă deă laă domiciliulă
salariatului,ă dup ă caz,ă ală materiiloră primeă şiă materialeloră peă careă leă utilizeaz ă
înăactivitate,ăprecumăşiăalăproduselorăfiniteăpeăcareăleărealizeaz .
ART. 110
(1)ă Salariatulă cuă muncaă laă domiciliuă seă bucur ă deă toateă drepturileă recunoscuteă
prină legeă şiă prină contracteleă colectiveă deă munc ă aplicabileă salaria iloră ală c roră
locădeămunc ăesteălaăsediulăangajatorului.
(2)ă Prină contracteleă colectiveă deă munc ă şi/sauă prin contractele individuale de
munc ă seă potă stabiliă şiă alteă condi iiă specificeă privindă muncaă laă domiciliu,ă înă
conformitateăcuălegisla iaăînăvigoare.
TITLUL III
Timpulădeămunc ăşiătimpulădeăodihn
CAP. I
Timpulădeămunc
SEC IUNEAă1
Durataătimpuluiădeămunc
ART. 111
Timpulă deă munc ă reprezint ă oriceă perioad ă înă careă salariatulă presteaz ă munca,ă
seă afl ă laă dispozi iaă angajatoruluiă şiă îndeplineşteă sarcinileă şiă atribu iileă sale,ă
conform prevederilor contractului individual de munc ,ă contractuluiă colectivă deă
munc ăaplicabilăşi/sauăaleălegisla ieiăînăvigoare.
ART. 112
(1)ă Pentruă salaria iiă angaja iă cuă norm ă întreag ă durataă normal ă aă timpuluiă deă
munc ăesteădeă8ăoreăpeăziăşiădeă40ădeăoreăpeăs pt mân .
(2) În cazul tineriloră înă vârst ă deă pân ă laă 18ă aniă durataă timpuluiă deă munc ă
esteădeă6ăoreăpeăziăşiădeă30ădeăoreăpeăs pt mân .
ART. 113
(1)ă Repartizareaă timpuluiă deă munc ă înă cadrulă s pt mâniiă este,ă deă regul ,ă
uniform ,ădeă8ăoreăpeăziătimpădeă5ăzile,ăcuădou ăzileădeărepaus.
(2)ă Înăfunc ieă deă specificulăunit iiăsauă alămunciiăprestate,ăseăpoateă optaăşiă
pentruăoă repartizareăinegal ă aă timpuluiădeămunc ,ăcuărespectareaădurateiă normaleăaă
timpuluiădeămunc ădeă40ădeăoreăpeăs pt mân .
ART. 114
(1)ă Durataă maxim ă legal ă aă timpuluiă deă munc ă nuă poateă dep şiă 48ă deă oreă peă
s pt mân ,ăinclusivăoreleăsuplimentare.
(2)ă Prină excep ie,ă durataă timpuluiă deă munc ,ă ceă includeă şiă oreleă suplimentare,ă
poateă fiă prelungit ă pesteă 48ă deă oreă peă s pt mân ,ă cuă condi iaă caă mediaă oreloră deă
munc ,ă calculat ă peă oă perioad ă deă referin ă deă 4ă luniă calendaristice,ă s ă nuă
dep şeasc ă48ădeăoreăpeăs pt mân .

(3)ă Pentruă anumiteă activit iă sauă profesiiă stabiliteă prină contractulă colectivă
deă munc ă aplicabil,ă seă potă negocia,ă prină contractulă colectivă deă munc ă respectiv,ă
perioadeădeăreferin ămaiămariădeă4ăluni,ădarăcareăs ănuădep şeasc ă6ăluni.
(4)ă Subă rezervaă respect riiă reglement riloră privindă protec iaă s n t iiă şiă
securit iiă înă munc ă aă salaria ilor,ă dină motiveă obiective, tehnice sau privind
organizareaă muncii,ă contracteleă colectiveă deă munc ă potă prevedeaă derog riă deă laă
durataă perioadeiă deă referin ă stabiliteă laă alin.ă (3),ă dară pentruă perioadeă deă
referin ăcareăînăniciunăcazăs ănuădep şeasc ă12ăluni.
(5) La stabilirea perioadelorădeăreferin ăprev zuteălaăalin.ă(2)-(4) nu se iau
înă calculă durataă concediuluiă deă odihn ă anuală şiă situa iileă deă suspendareă aă
contractuluiăindividualădeămunc .
(6) Prevederile alin. (1)-(4)ănuăseăaplic ătinerilorăcareănuăauăîmplinităvârstaă
de 18 ani.
ART. 115
(1)ă Pentruă anumiteă sectoareă deă activitate,ă unit iă sauă profesiiă seă poateă
stabili prin negocieri colective sau individuale ori prin acte normative specifice
oădurat ăzilnic ăaătimpuluiădeămunc ămaiămic ăsauămaiămareădeă8ăore.
(2)ăDurataăzilnic ăaătimpuluiădeămunc ădeă12ăoreăvaăfiăurmat ădeăoăperioad ădeă
repaus de 24 de ore.
ART. 116
(1) Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul
s pt mâniiă deă lucruă deă 40ă deă ore,ă precumă şiă înă cadrulă s pt mâniiă deă lucru
comprimateă vaă fiă negociată prină contractulă colectivă deă munc ă laă nivelulă
angajatoruluiăsau,ăînăabsen aăacestuia,ăvaăfiăprev zutăînăregulamentulăintern.
(2)ăProgramulădeălucruăinegalăpoateăfunc ionaănumaiădac ăesteăspecificatăexpresă
în contractul individualădeămunc .
ART. 117
Programulă deă munc ă şiă modulă deă repartizareă aă acestuiaă peă zileă suntă aduseă laă
cunoştin ăsalaria ilorăşiăsuntăafişateălaăsediulăangajatorului.
ART. 118
(1)ăAngajatorulăpoateăstabiliăprogrameăindividualizateădeămunc , cu acordul sau
laăsolicitareaăsalariatuluiăînăcauz .
(2)ă Programeleă individualizateă deă munc ă presupună ună modă deă organizareă flexibilă
aătimpuluiădeămunc .
(3)ă Durataă zilnic ă aă timpuluiă deă munc ă esteă împ r it ă înă dou ă perioade:ă oă
perioad ă fix ă înă careă personalulă seă afl ă simultană laă loculă deă munc ă şiă oă perioad ă
variabil ,ă mobil ,ă înă careă salariatulă îşiă alegeă oreleă deă sosireă şiă deă plecare,ă cuă
respectareaătimpuluiădeămunc ăzilnic.
(4)ă Programulă individualizată deă munc ă poateă func ionaă numaiă cuă respectarea
dispozi iilorăart.ă112ăşiă114.
ART. 119
Angajatorulă areă obliga iaă deă aă ineă eviden aă oreloră deă munc ă prestateă deă
fiecareă salariată şiă deă aă supuneă controluluiă inspec ieiă munciiă aceast ă eviden ă oriă
de câte ori este solicitat.
SEC IUNEAăaă2-a
Muncaăsuplimentar
ART. 120
(1)ă Muncaă prestat ă înă afaraă durateiă normaleă aă timpuluiă deă munc ă s pt mânal,ă
prev zut ălaăart.ă112,ăesteăconsiderat ămunc ăsuplimentar .
(2)ă Muncaă suplimentar ă nuă poateă fiă efectuat ă f r ă acordulă salariatului,ă cuă
excep iaă cazuluiă deă for ă major ă sauă pentruă lucr riă urgenteă destinateă preveniriiă
produceriiăunorăaccidenteăoriăînl tur riiăconsecin elorăunuiăaccident.
ART. 121
(1) La solicitareaă angajatoruluiă salaria iiă potă efectuaă munc ă suplimentar ,ă cuă
respectareaăprevederilorăart.ă114ăsauă115,ădup ăcaz.

(2)ăEfectuareaămunciiăsuplimentareăpesteălimitaăstabilit ăpotrivităprevederiloră
art.ă114ăsauă115,ădup ăcaz,ăesteăinterzis ,ăcuăexcep iaăcazuluiădeăfor ămajor ăsauă
pentruă alteă lucr riă urgenteă destinateă preveniriiă produceriiă unoră accidenteă oriă
înl tur riiăconsecin elorăunuiăaccident.
ART. 122
(1)ăMuncaăsuplimentar ăseăcompenseaz ăprinăoreălibereăpl titeăînăurm toareleă60ă
de zileăcalendaristiceădup ăefectuareaăacesteia.
(2)ă Înă acesteă condi iiă salariatulă beneficiaz ă deă salariulă corespunz toră pentruă
orele prestate peste programul normal de lucru.
(3)ă Înă perioadeleă deă reducereă aă activit iiă angajatorulă areă posibilitateaă de a
acordaăzileălibereăpl titeădină careăpotăfiăcompensateăoreleăsuplimentareăceăvorăfiă
prestateăînăurm toareleă12ăluni.
ART. 123
(1)ă Înă cazulă înă careă compensareaă prină oreă libereă pl titeă nuă esteă posibil ă înă
termenulăprev zutădeăart.ă122ăalin.ă(1)ăîn lunaăurm toare,ămuncaăsuplimentar ăvaăfiă
pl tit ă salariatuluiă prină ad ugareaă unuiă sporă laă salariuă corespunz toră durateiă
acesteia.
(2)ă Sporulă pentruă muncaă suplimentar ,ă acordată înă condi iileă prev zuteă laă alin.ă
(1),ă seă stabileşteă prină negociere,ă înă cadrulă contractuluiă colectivă deă munc ă sau,ă
dup ă caz,ă ală contractuluiă individuală deă munc ,ă şiă nuă poateă fiă maiă mică deă 75%ă dină
salariulădeăbaz .
ART. 124
Tineriiăînăvârst ădeăpân ălaă18ăaniănuăpotăprestaămunc ăsuplimentar .
SEC IUNEAăaă3-a
Munca de noapte
ART. 125
(1)ăMuncaăprestat ăîntreăoreleă22,00-6,00ăesteăconsiderat ămunc ădeănoapte.
(2)ăSalariatulădeănoapteăreprezint ,ădup ăcaz:
a)ă salariatulă careă efectueaz ă munc ă deă noapteă celă pu ină 3ă oreă dină timpulă s uă
zilnic de lucru;
b)ăsalariatulăcareăefectueaz ămunc ădeănoapteăînăpropor ieădeăcelăpu ină30%ădină
timpulăs uălunarădeălucru.
(3)ă Durataă normal ă aă timpuluiă deă lucru,ă pentruă salariatulă deă noapte,ă nuă vaă
dep şiă oă medieă deă 8ă oreă peă zi,ă calculat ă peă oă perioad ă deă referin ă de maximum 3
luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul
s pt mânal.
(4)ă Durataă normal ă aă timpuluiă deă lucruă pentruă salaria iiă deă noapteă aă c roră
activitateăseădesf şoar ăînăcondi iiăspecialeăsauădeosebiteădeămunc ănuăva dep şiă8ă
oreă peă parcursulă oric reiă perioadeă deă 24ă deă oreă decâtă înă cazulă înă careă majorareaă
acesteiădurateăesteăprev zut ăînăcontractulăcolectivădeămunc ăaplicabilăşiănumaiăînă
situa iaă înă careă oă astfelă deă prevedereă nuă contravineă unoră prevederiă expreseă
stabiliteăînăcontractulăcolectivădeămunc ăîncheiatălaănivelăsuperior.
(5)ă Înă situa iaă prev zut ă laă alin.ă (4),ă angajatorulă esteă obligată s ă acordeă
perioade de repaus compensatorii echivalente sau compensare în bani a orelor de
noapte lucrate peste durata de 8 ore.
(6)ă Angajatorulă care,ă înă modă frecvent,ă utilizeaz ă muncaă deă noapteă esteă obligată
s ăinformezeădespreăaceastaăinspectoratulăteritorialădeămunc .
ART. 126
Salaria iiădeănoapteăbeneficiaz :
a)ă fieă deă programă deă lucruă redusă cuă oă or ă fa ă deă durataă normal ă aă zileiă deă
munc ,ăpentruăzileleăînăcareăefectueaz ăcelăpu ină3ăoreădeămunc ădeănoapte,ăf r ăcaă
aceastaăs ăduc ălaăsc dereaăsalariuluiădeăbaz ;
b)ăfieădeăunăsporăpentruămuncaăprestat ăînătimpulănop iiădeă25%ădinăsalariulădeă
baz ,ă dac ă timpulă astfelă lucrată reprezint ă celă pu ină 3ă oreă deă noapteă dină timpulă
normal de lucru.

ART. 127
(1)ă Salaria iiă careă urmeaz ă s ă desf şoareă munc ă deă noapteă înă condi iileă art.ă
125ă alin.ă (2)ă suntă supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea
activit iiăşi,ădup ăaceea,ăperiodic.
(2)ă Condi iileă deă efectuareă aă examenuluiă medicală şiă periodicitateaă acestuiaă seă
stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, familiei
şi protec ieiăsocialeăşiăalăministruluiăs n t ii.
(3)ă Salaria iiă careă desf şoar ă munc ă deă noapteă şiă auă problemeă deă s n tateă
recunoscuteă caă avândă leg tur ă cuă aceastaă voră fiă trecu iă laă oă munc ă deă ziă pentruă
careăsuntăap i.
ART. 128
(1) Tinerii care nuăauăîmplinităvârstaădeă18ăaniănuăpotăprestaămunc ădeănoapte.
(2)ă Femeileă gravide,ă l uzeleă şiă celeă careă al pteaz ă nuă potă fiă obligateă s ă
prestezeămunc ădeănoapte.
SEC IUNEAăaă4-a
Normaădeămunc
ART. 129
Normaă deă munc ă exprim ă cantitateaă deă munc ă necesar ă pentruă efectuareaă
opera iuniloră sauă lucr riloră deă c treă oă persoan ă cuă calificareă corespunz toare,ă
careă lucreaz ă cuă intensitateă normal ,ă înă condi iileă unoră proceseă tehnologiceă şiă deă
munc ă determinate.ă Normaă deă munc ă cuprindeă timpulă productiv, timpul pentru
întreruperiă impuseă deă desf şurareaă procesuluiă tehnologic,ă timpulă pentruă pauzeă
legaleăînăcadrulăprogramuluiădeămunc .
ART. 130
Normaă deă munc ă seă exprim ,ă înă func ieă deă caracteristicileă procesuluiă deă
produc ieăsauădeăalteăactivit iăceăseănormeaz ,ăsubăform ă deănormeădeătimp,ănormeă
deă produc ie,ă normeă deă personal,ă sfer ă deă atribu iiă sauă subă alteă formeă
corespunz toareăspecificuluiăfiec reiăactivit i.
ART. 131
Normareaămunciiăseăaplic ătuturorăcategoriilorădeăsalaria i.
ART. 132
Normeleă deă munc ă seă elaboreaz ă deă c treă angajator,ă conformă normativeloră înă
vigoare,ăsau,ăînăcazulăînăcareănuăexist ănormative,ănormeleădeămunc ăseăelaboreaz ă
deă c treă angajatoră dup ă consultareaă sindicatuluiă reprezentativă ori,ă dup ă caz,ă aă
reprezentan ilorăsalaria ilor.
CAP. II
Repausuri periodice
ART. 133
Perioadaădeărepausăreprezint ăoriceăperioad ăcareănuăesteătimpădeămunc .
SEC IUNEAă1
Pauzaădeămas ăşiărepausulăzilnic
ART. 134
(1)ă Înă cazurileă înă careă durataă zilnic ă aă timpuluiă deă munc ă esteă maiă mareă deă 6ă
ore,ă salaria iiă auă dreptulă laă pauz ă deă mas ă şiă laă alteă pauze,ă înă condi iileă
stabiliteăprinăcontractulăcolectivădeămunc ăaplicabilăsauăprinăregulamentulăintern.
(2) Tineriiă înă vârst ă deă pân ă laă 18ă aniă beneficiaz ă deă oă pauz ă deă mas ă deă celă
pu ină 30ă deă minute,ă înă cazulă înă careă durataă zilnic ă aă timpuluiă deă munc ă esteă maiă
mareădeă4ăoreăşiăjum tate.
(3)ă Pauzele,ă cuă excep iaă dispozi iiloră contrareă dină contractulă colectivă deă
munc ă aplicabilă şiă dină regulamentulă intern,ă nuă seă voră includeă înă durataă zilnic ă
normal ăaătimpuluiădeămunc .

ART. 135
(1)ă Salaria iiă auă dreptulă întreă dou ă zileă deă munc ă laă ună repausă careă nuă poateă
fi mai mic de 12 ore consecutive.
(2)ă Prină excep ie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai
mic de 8 ore între schimburi.
ART. 136
(1)ă Munc ă înă schimburiă reprezint ă oriceă modă deă organizareă aă programuluiă deă
lucru,ăpotrivităc ruiaăsalaria iiăseăsuccedăunulăpeăaltulălaăacelaşiăpostădeămunc ,ă
potrivită unuiă anumită program,ă inclusivă programă rotativ,ă şiă careă poateă fiă deă tipă
continuuă sauă discontinuu,ă implicândă pentruă salariată necesitateaă realiz riiă uneiă
activit iă înă intervaleă orareă diferiteă înă raportă cuă oă perioad ă zilnic ă sauă
s pt mânal ,ăstabilit ăprinăcontractulăindividualădeămunc .
(2)ă Salariată înă schimburiă reprezint ă oriceă salariată ală c ruiă programă deă lucruă
seăînscrieăînăcadrulăprogramuluiădeămunc ăînăschimburi.
SEC IUNEAăaă2-a
Repausulăs pt mânal
ART. 137
(1) Repausulă s pt mânală esteă deă 48ă deă oreă consecutive,ă deă regul ă sâmb taă şiă
duminica.
---------Alin. (1) al art. 137 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 97 din 7 mai
2015,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă316ădin 8 mai 2015.
(2)ă Înă cazulă înă careă repausulă înă zileleă deă sâmb t ă şiă duminic ă ară prejudiciaă
interesulă publică sauă desf şurareaă normal ă aă activit ii,ă repausulă s pt mânală poateă
fiă acordată şiă înă alteă zileă stabiliteă prină contractulă colectivă deă munc ă aplicabil
sau prin regulamentul intern.
(3)ă Înă situa iaă prev zut ă laă alin.ă (2)ă salaria iiă voră beneficiaă deă ună sporă laă
salariuă stabilită prină contractulă colectivă deă munc ă sau,ă dup ă caz,ă prină contractulă
individualădeămunc .
(4)ă Înă situa iiă deă excep ieă zileleă deă repausă s pt mânală suntă acordateă cumulat,ă
dup ă oă perioad ă deă activitateă continu ă ceă nuă poateă dep şiă 14ă zileă calendaristice,ă
cuă autorizareaă inspectoratuluiă teritorială deă munc ă şiă cuă acordulă sindicatuluiă sau,ă
dup ăcaz,ăalăreprezentan ilorăsalaria ilor.
(5)ă Salaria iiăală c roră repausăs pt mânalăseăacord ăînăcondi iileăalin.ă (4)ăauă
dreptulălaădublulăcompensa iilorăcuveniteăpotrivităart.ă123ăalin.ă(2).
ART. 138
(1)ă Înă cazulă unoră lucr riă urgente,ă aă c roră executareă imediat ă esteă necesar ă
pentruă organizareaă unoră m suriă deă salvareă aă persoaneloră sauă bunuriloră
angajatorului,ă pentruă evitareaă unoră accidenteă iminenteă sauă pentruă înl turareaă
efectelor pe care aceste accidente le-auă produsă asupraă materialelor,ă instala iiloră
sauă cl diriloră unit ii,ă repausulă s pt mânală poateă fiă suspendată pentruă personalulă
necesarăînăvedereaăexecut riiăacestorălucr ri.
(2)ă Salaria iiă ală c roră repausă s pt mânală aă fostă suspendată înă condi iile alin.
(1)ăauădreptulălaădublulăcompensa iilorăcuveniteăpotrivităart.ă123ăalin.ă(2).
SEC IUNEAăaă3-a
S rb torileălegale
ART. 139
(1)ăZileleădeăs rb toareălegal ăînăcareănuăseălucreaz ăsunt*):
- 1ăşiă2ăianuarie;
- primaăşiăaădouaăziădeăPaşti;
- 1 mai;
- primaăşiăaădouaăziădeăRusalii;

- Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
- 1 decembrie;
- primaăşiăaădouaăziădeăCr ciun;
- dou ăzileăpentruăfiecareădintreăceleă3ăs rb toriăreligioaseăanuale,ădeclarateă
astfelă deă culteleă religioaseă legale,ă alteleă decâtă celeă creştine,ă pentruă persoaneleă
apar inândăacestora.
--------Alin. (1) al art. 139 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 147 din 23
iulie 2012,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă509ădină24ăiulieă2012.
──────────
*)ăNot ăCTCE:
Potrivit art. 1 din LEGEA nr. 171 din 16 decembrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULă
OFICIALănr.ă922ădină18ădecembrieă2014,ăseădeclar ăziuaădeă24ăianuarieă- Ziua Unirii
PrincipatelorăRomâneăcaăziădeăs rb toareăna ional .
──────────
(2)ăAcordareaăzilelorălibereăseăfaceădeăc treăangajator.
ART. 140
Prină hot râreă aă Guvernuluiă seă voră stabiliă programeă deă lucruă adecvateă pentruă
unit ileă sanitareă şiă pentruă celeă deă alimenta ieă public ,ă înă scopulă asigur riiă
asisten eiă sanitareă şi,ă respectiv,ă ală aprovizion riiă popula ieiă cuă produseă
alimentareădeăstrict ănecesitate,ăaăc rorăaplicareăesteăobligatorie.
ART. 141
Prevederileă art.ă 139ă nuă seă aplic ă înă locurileă deă munc ă înă careă activitateaă nuă
poateă fiă întrerupt ă datorit ă caracteruluiă procesuluiă deă produc ieă sauă specificuluiă
activit ii.
ART. 142
(1)ăSalaria ilorăcareălucreaz ăînăunit ileăprev zuteălaăart.ă140,ăprecumăşiălaă
locurileă deă munc ă prev zuteă laă art.ă 141ă liă seă asigur ă compensareaă cuă timpă liberă
corespunz torăînăurm toareleă30ădeăzile.
(2) În cazul în care, din motive justificate, nu se acord ă zileă libere,ă
salaria iiăbeneficiaz ,ăpentruămuncaăprestat ăînăzileleădeăs rb toareălegal ,ădeăună
sporă laă salariulă deă baz ă ceă nuă poateă fiă maiă mică deă 100%ă dină salariulă deă baz ă
corespunz torămunciiăprestateăînăprogramulănormalădeălucru.
ART. 143
Prinăcontractulăcolectivădeămunc ăaplicabilăseăpotăstabiliăşiăalteăzileălibere.
CAP. III
Concediile
SEC IUNEAă1
Concediulădeăodihn ăanualăşiăalteăconcediiăaleăsalaria ilor
ART. 144
(1)ă Dreptulă laă concediuă deă odihn ă anuală pl tit este garantat tuturor
salaria ilor.
(2)ă Dreptulă laă concediuă deă odihn ă anuală nuă poateă formaă obiectulă vreuneiă
cesiuni,ărenun riăsauălimit ri.
ART. 145
(1)ăDurataăminim ăaăconcediuluiădeăodihn ăanualăesteădeă20ădeăzileălucr toare.
(2) Durata efectiv ă aă concediuluiă deă odihn ă anuală seă stabileşteă înă contractulă
individuală deă munc ,ă cuă respectareaă legiiă şiă aă contracteloră colectiveă deă munc ă
aplicabile.
---------Alin. (2) al art. 145 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 12 din
20 ianuarie 2015,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă52ădină22ăianuarieă2015.

(3)ă S rb torileă legaleăînăcareănuăseă lucreaz ,ă precumă şiăzileleălibereăpl titeă
stabiliteă prină contractulă colectivă deă munc ă aplicabilă nuă suntă incluse în durata
concediuluiădeăodihn ăanual.
(4)ă Laă stabilireaă durateiă concediuluiă deă odihn ă anual,ă perioadeleă deă
incapacitateă temporar ă deă munc ă şiă celeă aferenteă concediuluiă deă maternitate,ă
concediuluiă deă riscă maternală şiă concediuluiă pentruă îngrijirea copilului bolnav se
consider ăperioadeădeăactivitateăprestat .
---------Alin. (4) al art. 145 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 12 din
20 ianuarie 2015,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă52ădină22ăianuarie 2015.
(5)ă Înă situa iaă înă careă incapacitateaă temporar ă deă munc ă sauă concediulă deă
maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului
bolnavă aă survenită înă timpulă efectu riiă concediuluiă deă odihn ă anual,ă acestaă seă
întrerupe,ă urmândă caă salariatulă s ă efectuezeă restulă zileloră deă concediuă dup ă ceă aă
încetată situa iaă deă incapacitateă temporar ă deă munc ,ă deă maternitate,ă deă riscă
maternalăoriăceaădeăîngrijireăaăcopiluluiăbolnav,ăiarăcândănuăesteăposibilăurmeaz ă
ca zilele neefectuateăs ăfieăreprogramate.
---------Alin. (5) al art. 145 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 12 din
20 ianuarie 2015,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă52ădină22ăianuarieă2015.
(6) Salariatul are dreptulă laă concediuă deă odihn ă anuală şiă înă situa iaă înă careă
incapacitateaă temporar ă deă munc ă seă men ine,ă înă condi iileă legii,ă peă întreagaă
perioad ă aă unuiă ană calendaristic,ă angajatorulă fiindă obligată s ă acordeă concediulă deă
odihn ă anuală într-oă perioad ă deă 18ă luniă începândă cuă anulă urm toră celuiă înă careă
acesta s-a aflat în concediu medical.
---------Alin. (6) al art. 145 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 12 din
20 ianuarie 2015,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr. 52 din 22 ianuarie 2015.
ART. 146
(1)ăConcediulădeăodihn ăseăefectueaz ăînăfiecareăan.
(2) În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua,
integrală sauă par ial,ă concediulă deă odihn ă anuală laă careă aveaă dreptulă înă anulă
calendaristicărespectiv,ăcuăacordulăpersoaneiăînăcauz ,ăangajatorulăesteăobligatăs ă
acordeă concediulă deă odihn ă neefectuată într-oă perioad ă deă 18ă luniă începândă cuă anulă
urm torăceluiăînăcareăs-aăn scutădreptulălaăconcediulădeăodihn ăanual.
(3) Compensarea înă baniă aă concediuluiă deă odihn ă neefectuată esteă permis ă numaiă
înăcazulăîncet riiăcontractuluiăindividualădeămunc .
---------Art. 146 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 12 din 20 ianuarie
2015,ăpublicat în MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie 2015.
ART. 147
(1)ă Salaria iiă careă lucreaz ă înă condi iiă grele,ă periculoaseă sauă v t m toare,ă
nev z torii,ă alteă persoaneă cuă handicapă şiă tineriiă înă vârst ă deă pân ă laă 18ă aniă
beneficiaz ădeăunăconcediuădeăodihn ăsuplimentarădeăcelăpu ină3ăzileălucr toare.
(2)ăNum rulădeăzileălucr toareăaferentăconcediuluiădeăodihn ăsuplimentarăpentruă
categoriileă deă salaria iă prev zuteă laă alin.ă (1)ă seă stabileşteă prină contractulă
colectivădeămunc ăaplicabilăşiăvaăfiădeăcelăpu ină3ăzileălucr toare.
ART. 148
(1)ă Efectuareaă concediuluiă deă odihn ă seă realizeaz ă înă bazaă uneiă program riă
colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau,
dup ă caz,ă aă reprezentan iloră salaria ilor,ă pentruă program rile colective, ori cu
consultareaăsalariatului,ăpentruăprogram rileăindividuale.ăProgramareaăseăfaceăpân ă
laăsfârşitulăanuluiăcalendaristicăpentruăanulăurm tor.

(2)ăPrinăprogram rileăcolectiveăseăpotăstabiliăperioadeădeăconcediuăcareănuăpotă
fi mai miciădeă3ăluniăpeăcategoriiădeăpersonalăsauălocuriădeămunc .
(3)ă Prină programareă individual ă seă poateă stabiliă dataă efectu riiă concediuluiă
sau,ă dup ă caz,ă perioadaă înă careă salariatulă areă dreptulă deă aă efectuaă concediul,ă
perioad ăcareănuăpoateăfiămaiămareădeă3 luni.
(4)ă Înă cadrulă perioadeloră deă concediuă stabiliteă conformă alin.ă (2)ă şiă (3)ă
salariatulăpoateăsolicitaăefectuareaăconcediuluiăcuăcelăpu ină60ădeăzileăanterioareă
efectu riiăacestuia.
(5)ă Înă cazulă înă careă programareaă concediiloră seă faceă frac ionat, angajatorul
esteă obligată s ă stabileasc ă programareaă astfelă încâtă fiecareă salariată s ă efectuezeă
într-unăanăcalendaristicăcelăpu ină10ăzileălucr toareădeăconcediuăneîntrerupt.
ART. 149
Salariatulă esteă obligată s ă efectuezeă înă natur ă concediulă deă odihn ă înă perioadaă
înă careă aă fostă programat,ă cuă excep iaă situa iiloră expresă prev zuteă deă legeă sauă
atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.
ART. 150
(1) Pentru perioadaă concediuluiă deă odihn ă salariatulă beneficiaz ă deă oă
indemniza ieă deă concediu,ă careă nuă poateă fiă maiă mic ă decâtă salariulă deă baz ,ă
indemniza iileă şiă sporurileă cuă caracteră permanentă cuveniteă pentruă perioadaă
respectiv ,ăprev zuteăînăcontractulăindividualădeămunc .
(2)ă Indemniza iaă deă concediuă deă odihn ă reprezint ă mediaă zilnic ă aă drepturiloră
salarialeăprev zuteălaăalin.ă(1)ădinăultimeleă3ăluniăanterioareăceleiăînăcareăesteă
efectuatăconcediul,ămultiplicat ăcuănum rulădeăzileădeăconcediu.
(3) Indemniza iaă deă concediuă deă odihn ă seă pl teşteă deă c treă angajatoră cuă celă
pu ină5ăzileălucr toareăînainteădeăplecareaăînăconcediu.
ART. 151
(1)ă Concediulă deă odihn ă poateă fiă întrerupt,ă laă cerereaă salariatului,ă pentruă
motive obiective.
(2) Angajatorul poateă rechemaă salariatulă dină concediulă deă odihn ă înă cază deă
for ă major ă sauă pentruă intereseă urgenteă careă impună prezen aă salariatuluiă laă loculă
deă munc .ă Înă acestă cază angajatorulă areă obliga iaă deă aă suportaă toateă cheltuielileă
salariatuluiăşiăaleăfamilieiăsale, necesareăînăvedereaăreveniriiălaăloculădeămunc ,ă
precumă şiă eventualeleă prejudiciiă suferiteă deă acestaă caă urmareă aă întreruperiiă
concediuluiădeăodihn .
ART. 152
(1)ăÎnăcazulăunorăevenimenteăfamilialeădeosebite,ăsalaria iiăauădreptulălaăzileă
libere pl tite,ăcareănuăseăincludăînădurataăconcediuluiădeăodihn .
(2)ă Evenimenteleă familialeă deosebiteă şiă num rulă zileloră libereă pl titeă suntă
stabiliteă prină lege,ă prină contractulă colectivă deă munc ă aplicabilă sauă prină
regulamentul intern.
ART. 153
(1) Pentruărezolvareaăunorăsitua iiăpersonaleăsalaria iiăauădreptulălaăconcediiă
f r ăplat .
(2)ă Durataă concediuluiă f r ă plat ă seă stabileşteă prină contractulă colectivă deă
munc ăaplicabilăsauăprinăregulamentulăintern.
SEC IUNEAăaă2-a
Concediile pentru formareăprofesional
ART. 154
(1)ăSalaria iiăauădreptulăs ăbeneficieze,ălaăcerere,ădeăconcediiăpentruăformareă
profesional .
(2)ăConcediileăpentruăformareăprofesional ăseăpotăacordaăcuăsauăf r ăplat .
ART. 155
(1)ă Concediileă f r ă plat ă pentruă formareă profesional ă seă acord ă laă solicitareaă
salariatului,ă peă perioadaă form riiă profesionaleă peă careă salariatulă oă urmeaz ă dină
ini iativaăsa.

(2)ă Angajatorulă poateă respingeă solicitareaă salariatuluiă numaiă dac ă absen aă
salariatului ar prejudicia gravădesf şurareaăactivit ii.
ART. 156
(1)ă Cerereaă deă concediuă f r ă plat ă pentruă formareă profesional ă trebuieă s ă fieă
înaintat ă angajatoruluiă cuă celă pu ină oă lun ă înainteă deă efectuareaă acestuiaă şiă
trebuieăs ăprecizezeădataădeăîncepereăaăstagiuluiădeăformareăprofesional ,ădomeniulă
şiădurataăacestuia,ăprecumăşiădenumireaăinstitu ieiădeăformareăprofesional .
(2)ă Efectuareaă concediuluiă f r ă plat ă pentruă formareă profesional ă seă poateă
realizaăşiăfrac ionatăînăcursulăunuiăanăcalendaristic,ăpentruăsus inereaăexameneloră
deă absolvireă aă unoră formeă deă înv
mântă sauă pentruă sus inereaă exameneloră deă
promovare în anul urm toră înă cadrulă institu iiloră deă înv
mântă superior,ă cuă
respectareaăcondi iilorăstabiliteălaăalin.ă(1).
ART. 157
(1)ă Înă cazulă înă careă angajatorulă nuă şi-aă respectată obliga iaă deă aă asiguraă peă
cheltuialaă saă participareaă unuiă salariată laă formareă profesional ă înă condi iileă
prev zuteă deă lege,ă salariatulă areă dreptulă laă ună concediuă pentruă formareă
profesional ,ăpl titădeăangajator,ădeăpân ălaă10ăzileălucr toareăsauădeăpân ălaă80ă
de ore.
(2)ăÎnăsitua iaăprev zut ălaăalin.ă(1)ăindemniza iaădeăconcediuăvaăfiăstabilit ă
conform art. 150.
(3)ă Perioadaă înă careă salariatulă beneficiaz ă deă concediulă pl tită prev zută laă
alin. (1)ă seă stabileşteă deă comună acordă cuă angajatorul.ă Cerereaă deă concediuă pl tită
pentruă formareă profesional ă vaă fiă înaintat ă angajatoruluiă înă condi iileă prev zuteă
la art. 156 alin. (1).
ART. 158
Durataă concediuluiă pentruă formareă profesional ă nuă poateă fiă dedus ă dină durataă
concediuluiă deă odihn ă anuală şiă esteă asimilat ă uneiă perioadeă deă munc ă efectiv ă înă
ceeaăceăpriveşteădrepturileăcuveniteăsalariatului,ăalteleădecâtăsalariul.
TITLUL IV
Salarizarea
CAP. I
Dispozi iiăgenerale
ART. 159
(1)ă Salariulă reprezint ă contrapresta iaă munciiă depuseă deă salariată înă bazaă
contractuluiăindividualădeămunc .
(2)ă Pentruă muncaă prestat ă înă bazaă contractuluiă individuală deă munc ă fiecareă
salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.
(3) La stabilireaă şiă laă acordareaă salariuluiă esteă interzis ă oriceă discriminareă
peăcriteriiădeăsex,ăorientareăsexual ,ăcaracteristiciăgenetice,ăvârst ,ăapartenen ă
na ional ,ă ras ,ă culoare,ă etnie,ă religie,ă op iuneă politic ,ă origineă social ,ă
handicap,ă situa ieă sauă responsabilitateă familial ,ă apartenen ă oriă activitateă
sindical .
ART. 160
Salariulă cuprindeă salariulă deă baz ,ă indemniza iile,ă sporurile,ă precumă şiă alteă
adaosuri.
ART. 161
Salariileă seă pl tescă înainteaă oric roră alteă obliga iiă b neştiă aleă
angajatorilor.
ART. 162
(1) Nivelurile salariale minime se stabilesc prin contractele colective de
munc ăaplicabile.
(2)ă Salariulă individuală seă stabileşteă prină negocieriă individualeă întreă
angajatorăşiăsalariat.

(3) Sistemul de salarizare a personaluluiă dină autorit ileă şiă institu iileă
publiceă finan ateă integrală sauă înă majoritateă deă laă bugetulă deă stat,ă bugetulă
asigur riloră socialeă deă stat,ă bugeteleă localeă şiă bugeteleă fonduriloră specialeă seă
stabileşteăprinălege,ăcuăconsultareaăorganiza iilorăsindicale reprezentative.
ART. 163
(1)ă Salariulă esteă confiden ial,ă angajatorulă avândă obliga iaă deă aă luaă m surileă
necesareăpentruăasigurareaăconfiden ialit ii.
(2)ă Înă scopulă promov riiă intereseloră şiă ap r riiă drepturiloră salaria ilor,ă
confiden ialitateaă salariiloră nuă poateă fiă opus ă sindicateloră sau,ă dup ă caz,ă
reprezentan iloră salaria ilor,ă înă strict ă leg tur ă cuă intereseleă acestoraă şiă înă
rela iaălorădirect ăcu angajatorul.
CAP. II
Salariulădeăbaz ăminimăbrutăpeă ar ăgarantatăînăplat
ART. 164
(1)ă Salariulă deă baz ă minimă brută peă ar ă garantată înă plat ,ă corespunz toră
programuluiă normală deă munc ,ă seă stabileşteă prină hot râreă aă Guvernului,ă dup ă
consultareaă sindicateloră şiă aă patronatelor.ă Înă cazulă înă careă programulă normală deă
munc ă este,ă potrivită legii,ă maiă mică deă 8ă oreă zilnic,ă salariulă deă baz ă minimă brută
orarăseăcalculeaz ăprinăraportareaăsalariuluiădeăbaz ăminimăbrutăpeă ar ălaănum rulă
mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.
(2)ă Angajatorulă nuă poateă negociaă şiă stabiliă salariiă deă baz ă prină contractulă
individualădeămunc ăsubăsalariulădeăbaz ăminimăbrutăorarăpeă ar .
(3)ă Angajatorulă esteă obligată s ă garantezeă înă plat ă ună salariu brut lunar cel
pu ină egală cuă salariulă deă baz ă minimă brută peă ar .ă Acesteă dispozi iiă seă aplic ă şiă
în cazul în care salariatul este prezent la lucru, în cadrul programului, dar nu
poateă s ă îşiă desf şoareă activitateaă dină motiveă neimputabileă acestuia,ă cuă excep iaă
grevei.
(4)ă Salariulă deă baz ă minimă brută peă ar ă garantată înă plat ă esteă adusă laă
cunoştin aăsalaria ilorăprinăgrijaăangajatorului.
ART. 165
Pentruă salaria iiă c roraă angajatorul,ă conformă contractuluiă colectivă sauă
individuală deă munc ,ă le asigur ă hran ,ă cazareă sauă alteă facilit i,ă sumaă înă baniă
cuvenit ă pentruă muncaă prestat ă nuă poateă fiă maiă mic ă decâtă salariulă minimă brută peă
ar ăprev zutădeălege.
CAP. III
Plata salariului
ART. 166
(1)ăSalariulăseăpl teşteăînăbaniăcelăpu in oădat ăpeălun ,ălaădataăstabilit ăînă
contractulă individuală deă munc ,ă înă contractulă colectivă deă munc ă aplicabilă sauă înă
regulamentulăintern,ădup ăcaz.
(2) Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar.
(3)ă Plataă înă natur ă aă uneiă p r iă dină salariu,ă înă condi iileă stabiliteă laă art.ă
165,ăesteăposibil ănumaiădac ăesteăprev zut ăexpresăînăcontractulăcolectivădeămunc ă
aplicabilăsauăînăcontractulăindividualădeămunc .
(4)ă Întârziereaă nejustificat ă aă pl iiă salariuluiă sauă neplataă acestuia poate
determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea
prejudiciului produs salariatului.
ART. 167
(1)ă Salariulă seă pl teşteă directă titularuluiă sauă persoaneiă împuterniciteă deă
acesta.
(2) În caz de deces al salariatului,ădrepturileăsalarialeădatorateăpân ălaădataă
decesuluiă suntă pl tite,ă înă ordine,ă so uluiă supravie uitor,ă copiiloră majoriă aiă
defunctuluiăsauăp rin ilorăacestuia.ăDac ănuăexist ăniciunaădintreăacesteăcategoriiă

deă persoane,ă drepturileă salarialeă suntă pl titeă altoră moştenitori,ă înă condi iileă
dreptului comun.
ART. 168
(1)ă Plataă salariuluiă seă dovedeşteă prină semnareaă stateloră deă plat ,ă precumă şiă
prină oriceă alteă documenteă justificativeă careă demonstreaz ă efectuareaă pl iiă c treă
salariatulăîndrept it.
(2)ă Stateleă deă plat ,ă precumă şiă celelalteă documenteă justificativeă seă p streaz ă
şiă seă arhiveaz ă deă c treă angajatoră înă aceleaşiă condi iiă şiă termeneă caă înă cazulă
actelor contabile, conform legii.
ART. 169
(1)ă Nicioă re inereă dină salariuă nuă poateă fiă operat ,ă înă afaraă cazuriloră şiă
condi iilorăprev zuteădeălege.
(2)ă Re inerileă cuă titluă deă dauneă cauzateă angajatoruluiă nuă potă fiă efectuateă
decâtă dac ă datoriaă salariatuluiă esteă scadent ,ă lichid ă şiă exigibil ă şiă aă fostă
constatat ăcaăatareăprintr-oăhot râre judec toreasc ădefinitiv ăşiăirevocabil .
(3)ă Înă cazulă pluralit iiă deă creditoriă aiă salariatuluiă vaă fiă respectat ă
urm toareaăordine:
a)ăobliga iileădeăîntre inere,ăconformăCoduluiăfamiliei;
b)ăcontribu iileăşiăimpoziteleădatorateăc treăstat;
c)ădauneleăcauzateăpropriet iiăpubliceăprinăfapteăilicite;
d) acoperirea altor datorii.
(4)ă Re inerileădinăsalariuă cumulateănuăpotă dep şiăînăfiecareălun ăjum tateădină
salariul net.
ART. 170
Acceptareaă f r ă rezerveă aă uneiă p r iă dină drepturile salariale sau semnarea
acteloră deă plat ă înă astfelă deă situa iiă nuă poateă aveaă semnifica iaă uneiă renun riă
din partea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin în integralitatea
lor,ăpotrivitădispozi iilorălegaleăsauăcontractuale.
ART. 171
(1)ăDreptulălaăac iuneăcuăprivireălaădrepturileăsalariale,ăprecumăşiăcuăprivireă
laă dauneleă rezultateă dină neexecutareaă înă totalitateă sauă înă parteă aă obliga iiloră
privind plata salariilor se prescrie în termen de 3 ani de la data la care
drepturile respective erau datorate.
(2)ă Termenulă deă prescrip ieă prev zută laă alin.ă (1)ă esteă întreruptă înă cazulă înă
careă intervineă oă recunoaştereă dină parteaă debitoruluiă cuă privireă laă drepturileă
salariale sau derivând din plata salariului.
CAP. IV
Fondul de garantareăpentruăplataăcrean elorăsalariale
ART. 172
Constituireaă şiă utilizareaă fonduluiă deă garantareă pentruă plataă crean eloră
salarialeăseăvorăreglementaăprinălegeăspecial .
CAP. V
Protec iaă drepturiloră salaria iloră înă cazulă transferuluiă întreprinderii,
unit iiăsauăalăunorăp r iăaleăacesteia

al

ART. 173
(1)ă Salaria iiă beneficiaz ă deă protec iaă drepturiloră loră înă cazulă înă careă seă
produceă ună transferă ală întreprinderii,ă ală unit iiă sauă ală unoră p r iă aleă acesteiaă
c treăunăaltăangajator,ăpotrivit legii.
(2)ă Drepturileă şiă obliga iileă cedentului,ă careă decurgă dintr-un contract sau
raportă deă munc ă existentă laă dataă transferului,ă voră fiă transferateă integrală
cesionarului.

(3)ă Transferulă întreprinderii,ă ală unit iiă sauă ală unoră p r iă aleă acesteiaă nuă
poateă constituiă motivă deă concediereă individual ă sauă colectiv ă aă salaria iloră deă
c treăcedentăoriădeăc treăcesionar.
ART. 174
Cedentulă şiă cesionarulă auă obliga iaă deă aă informaă şiă deă aă consulta,ă anterioră
transferului,ă sindicatulă sau,ă dup ă caz,ă reprezentan iiă salaria iloră cuă privireă laă
implica iileă juridice,ă economiceă şiă socialeă asupraă salaria ilor,ă decurgândă dină
transferul dreptului de proprietate.
TITLUL V
S n tateaăşiăsecuritateaăînămunc
CAP. I
Reguli generale
ART. 175
(1)ă Angajatorulă areă obliga iaă s ă asigureă securitateaă şiă s n tateaă salaria iloră
înătoateăaspecteleălegateădeămunc .
(2)ă Dac ă ună angajatoră apeleaz ă laă persoaneă sauă serviciiă exterioare, aceasta nu
îlăexonereaz ădeăr spundereăînăacestădomeniu.
(3)ă Obliga iileă salaria iloră înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă nuă
potăaduceăatingereăresponsabilit iiăangajatorului.
(4)ă M surileăprivindăsecuritateaă şiăs n tateaă înămunc ănuăpotă s ădetermine,ăînă
niciunăcaz,ăobliga iiăfinanciareăpentruăsalaria i.
ART. 176
(1)ă Dispozi iileă prezentuluiă titluă seă completeaz ă cuă dispozi iileă legiiă
speciale,ă aleă contracteloră colectiveă deă munc ă aplicabile,ă precumă şiă cuă normeleă şiă
normativeleădeăprotec ieăaămuncii.
(2)ăNormeleăşiănormativeleădeăprotec ieăaămunciiăpotăstabili:
a)ă m suriă generaleă deă protec ieă aă munciiă pentruă prevenireaă accidenteloră deă
munc ăşiăaăbolilorăprofesionale,ăaplicabileătuturorăangajatorilor;
b)ă m suriă de protec ieă aă muncii,ă specificeă pentruă anumiteă profesiiă sauă anumiteă
activit i;
c)ăm suriădeăprotec ieăspecifice,ăaplicabileăanumitorăcategoriiădeăpersonal;
d)ă dispozi iiă referitoareă laă organizareaă şiă func ionareaă unoră organismeă
speciale de asigurareăaăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc .
ART. 177
(1)ă Înă cadrulă propriiloră responsabilit iă angajatorulă vaă luaă m surileă necesareă
pentruă protejareaă securit iiă şiă s n t iiă salaria ilor,ă inclusivă pentruă
activit ileă deă prevenireă aă riscuriloră profesionale,ă deă informareă şiă preg tire,ă
precumăşiăpentruăpunereaăînăaplicareăaăorganiz riiăprotec ieiămunciiăşiămijloaceloră
necesare acesteia.
(2)ă Laă adoptareaă şiă punereaă înă aplicareă aă m suriloră prev zuteă laă alin.ă (1)ă seă
vaă ineăseamaădeăurm toareleăprincipiiăgenerale de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c)ăcombatereaăriscurilorălaăsurs ;
d)ăadaptareaămunciiălaăom,ăînăspecialăînăceeaăceăpriveşteăproiectareaălocuriloră
deă munc ă şiă alegereaă echipamenteloră şiă metodeloră deă munc ă şiă deă produc ie,ă înă
vedereaă atenu rii,ă cuă prec dere,ă aă munciiă monotoneă şiă aă munciiă repetitive,ă precumă
şiăaăreduceriiăefectelorăacestoraăasupraăs n t ii;
e)ăluareaăînăconsiderareăaăevolu ieiătehnicii;
f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea
ceăesteămaiăpu inăpericulos;
g) planificarea prevenirii;
h)ăadoptareaăm surilorădeăprotec ieăcolectiv ăcuăprioritateăfa ădeăm surileădeă
protec ieăindividual ;

i)ăaducereaălaăcunoştin aăsalaria ilorăaăinstruc iunilorăcorespunz toare.
ART. 178
(1)ăAngajatorulăr spundeădeăorganizareaăactivit iiădeăasigurareăaăs n t iiăşiă
securit iiăînămunc .
(2)ă Înă cuprinsulă regulamenteloră interneă suntă prev zuteă înă modă obligatoriuă
reguliăprivindăsecuritateaăşiăs n tateaăînămunc .
(3)ă Înă elaborareaă m suriloră deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă angajatorulă seă
consult ă cuă sindicatulă sau,ă dup ă caz,ă cuă reprezentan iiă salaria ilor,ă precumă şiă cuă
comitetulădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc .
ART. 179
Angajatorulă areă obliga iaă s ă asigureă to iă salaria iiă pentruă riscă deă accidenteă
deămunc ăşiăboliăprofesionale,ăînăcondi iileălegii.
ART. 180
(1)ă Angajatorulă areă obliga iaă s ă organizezeă instruireaă angaja iloră s iă înă
domeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc .
(2)ă Instruireaă seă realizeaz ă periodic,ă prină modalit iă specificeă stabiliteă deă
comună acordă deă c treă angajatoră împreun ă cuă comitetulă deă securitateă şiă s n tateă înă
munc ăşiăcuăsindicatulăsau,ădup ăcaz,ăcuăreprezentan iiăsalaria ilor.
(3)ăInstruireaăprev zut ălaăalin.ă(2)ăseărealizeaz ăobligatoriuăînăcazulănoiloră
angaja i,ă ală celoră careă îşiă schimb ă loculă deă munc ă sauă felulă munciiă şiă ală celoră
careă îşiă reiauă activitateaă dup ă oă întrerupereă maiă mareă deă 6ă luni.ă Înă toateă acesteă
cazuriăinstruireaăseăefectueaz ăînainteădeăîncepereaăefectiv ăaăactivit ii.
(4)ă Instruireaă esteă obligatorieă şiă înă situa iaă înă careă intervină modific riă aleă
legisla ieiăînădomeniu.
ART. 181
(1)ă Locurileă deă munc ă trebuieă s ă fieă organizateă astfelă încâtă s ă garantezeă
securitateaăşiăs n tateaăsalaria ilor.
(2)ă Angajatorulă trebuieă s ă organizezeă controlulă permanentă ală st riiă
materialelor, utilajeloră şiă substan eloră folositeă înă procesulă muncii,ă înă scopulă
asigur riiăs n t iiăşiăsecurit iiăsalaria ilor.
(3)ă Angajatorulă r spundeă pentruă asigurareaă condi iiloră deă acordareă aă primuluiă
ajutorăînăcazădeăaccidenteădeămunc ,ăpentruăcreareaăcondi iilorăde preîntâmpinare a
incendiilor,ăprecumăşiăpentruăevacuareaăsalaria ilorăînăsitua iiăspecialeăşiăînăcază
de pericol iminent.
ART. 182
(1)ă Pentruă asigurareaă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă institu iaă abilitat ă
prin lege poate dispune limitarea sau interzicereaă fabric rii,ă comercializ rii,ă
importuluiăoriăutiliz riiăcuăoriceătitluăaăsubstan elorăşiăpreparatelorăpericuloaseă
pentruăsalaria i.
(2)ă Inspectorulă deă munc ă poate,ă cuă avizulă mediculuiă deă medicin ă aă muncii,ă s ă
impun ă angajatoruluiă s ă solicite organismeloră competente,ă contraă cost,ă analizeă şiă
expertizeă asupraă unoră produse,ă substan eă sauă preparateă considerateă aă fiă
periculoase,ă pentruă aă cunoaşteă compozi iaă acestoraă şiă efecteleă peă careă le-ar putea
produce asupra organismului uman.
CAP. II
Comitetulădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc
ART. 183
(1)ă Laă nivelulă fiec ruiă angajatoră seă constituieă ună comitetă deă securitateă şiă
s n tateăînămunc ,ă cuăscopulădeăaăasiguraăimplicareaăsalaria ilorăînăelaborareaăşiă
aplicarea deciziilor în domeniulăprotec ieiămuncii.
(2)ă Comitetulă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă seă constituieă înă cadrulă
persoaneloră juridiceă dină sectorulă public,ă privată şiă cooperatist,ă inclusivă cuă
capitalăstr in,ăcareădesf şoar ăactivit iăpeăteritoriulăRomâniei.
ART. 184

(1)ă Comitetulă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă seă organizeaz ă laă angajatoriiă
persoaneăjuridiceălaăcareăsuntăîncadra iăcelăpu ină50ădeăsalaria i.
(2)ă Înă cazulă înă careă condi iileă deă munc ă suntă grele,ă v t m toareă sauă
periculoase, inspectorul de munc ăpoateăcereăînfiin areaăacestorăcomiteteăşiăpentruă
angajatoriiălaăcareăsuntăîncadra iămaiăpu inădeă50ădeăsalaria i.
(3)ă Înă cazulă înă careă activitateaă seă desf şoar ă înă unit iă dispersateă
teritorial,ăseăpotă înfiin aămaiămulteă comiteteădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc .ă
Num rulăacestoraăseăstabileşteăprinăcontractulăcolectivădeămunc ăaplicabil.
(4)ă Comitetulă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă coordoneaz ă m surileă deă
securitateă şiă s n tateă înă munc ă şiă înă cazulă activit iloră careă seă desf şoar ă
temporar, cuăoădurat ămaiămareădeă3ăluni.
(5)ă Înăsitua iaăînăcareănuăseăimpuneăconstituireaăcomitetuluiă deăsecuritateă şiă
s n tateă înă munc ,ă atribu iileă specificeă aleă acestuiaă voră fiă îndepliniteă deă
responsabilulăcuăprotec iaămunciiănumitădeăangajator.
ART. 185
Componen a,ă atribu iileă specificeă şiă func ionareaă comitetuluiă deă securitateă şiă
s n tateăînămunc ăsuntăreglementateăprinăhot râreăaăGuvernului.
CAP. III
Protec iaăsalaria ilorăprinăserviciiămedicale
ART. 186
Angajatoriiă auă obliga ia s ă asigureă accesulă salaria iloră laă serviciulă medicală
deămedicin ăaămuncii.
ART. 187
(1)ă Serviciulă medicală deă medicin ă aă munciiă poateă fiă ună serviciuă autonomă
organizatădeăangajatorăsauăunăserviciuăasiguratădeăoăasocia ieăpatronal .
(2) Durata munciiă prestateă deă mediculă deă medicin ă aă munciiă seă calculeaz ă înă
func ieădeănum rulădeăsalaria iăaiăangajatorului,ăpotrivitălegii.
ART. 188
(1)ă Mediculă deă medicin ă aă munciiă esteă ună salariat,ă atestată înă profesiaă saă
potrivit legii, titular al unui contractădeămunc ăîncheiatăcuăunăangajatorăsauăcuăoă
asocia ieăpatronal .
(2)ă Mediculă deă medicin ă aă munciiă esteă independentă înă exercitareaă profesieiă
sale.
ART. 189
(1)ăSarcinileăprincipaleăaleămediculuiădeămedicin ăaămunciiăconstauăîn:
a) prevenireaăaccidentelorădeămunc ăşiăaăbolilorăprofesionale;
b)ăsupraveghereaăefectiv ăaăcondi iilorădeăigien ăşiăs n tateăînămunc ;
c)ă asigurareaă controluluiă medicală ală salaria iloră atâtă laă angajareaă înă munc ,ă
câtăşiăpeădurataăexecut riiăcontractuluiăindividualădeămunc .
(2)ă Înă vedereaă realiz riiă sarciniloră ceă îiă revină mediculă deă medicin ă aă munciiă
poateă propuneă angajatoruluiă schimbareaă loculuiă deă munc ă sauă aă feluluiă munciiă unoră
salaria i,ădeterminat ădeăstareaădeăs n tateăaăacestora.
(3) Mediculă deă medicin ă aă munciiă esteă membruă deă dreptă înă comitetulă deă
securitateăşiăs n tateăînămunc .
ART. 190
(1)ă Mediculă deă medicin ă aă munciiă stabileşteă înă fiecareă ană ună programă deă
activitateă pentruă îmbun t ireaă mediuluiă deă munc ă dină punctă deă vedereă ală s n t iiă
înămunc ăpentruăfiecareăangajator.
(2)ă Elementeleă programuluiă suntă specificeă pentruă fiecareă angajatoră şiă suntă
supuseăaviz riiăcomitetuluiădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc .
ART. 191
Prină legeă special ă voră fiă reglementateă atribu iile specifice, modul de
organizareă aă activit ii,ă organismeleă deă control,ă precumă şiă statutulă profesională
specificăalămedicilorădeămedicin ăaămuncii.

TITLUL VI
Formareaăprofesional
CAP. I
Dispozi iiăgenerale
ART. 192
(1)ăFormareaăprofesional ăaăsalaria ilorăareăurm toareleăobiectiveăprincipale:
a)ăadaptareaăsalariatuluiălaăcerin eleăpostuluiăsauăaleăloculuiădeămunc ;
b)ăob inereaăuneiăcalific riăprofesionale;
c)ăactualizareaăcunoştin elorăşiădeprinderilorăspecificeăpostuluiăşiăloculuiădeă
munc ăşiăperfec ionareaăpreg tiriiăprofesionaleăpentruăocupa iaădeăbaz ;
d)ăreconversiaăprofesional ădeterminat ădeărestructur riăsocioeconomice;
e)ă dobândireaă unoră cunoştin eă avansate,ă aă unoră metodeă şiă procedeeă moderne,
necesareăpentruărealizareaăactivit ilorăprofesionale;
f)ăprevenireaărisculuiăşomajului;
g)ăpromovareaăînămunc ăşiădezvoltareaăcariereiăprofesionale.
(2)ă Formareaă profesional ă şiă evaluareaă cunoştin eloră seă facă peă bazaă
standardelorăocupa ionale.
ART. 193
Formareaăprofesional ăaăsalaria ilorăseăpoateărealizaăprinăurm toareleăforme:
a)ă participareaă laă cursuriă organizateă deă c treă angajatoră sauă deă c treă
furnizoriiădeăserviciiădeăformareăprofesional ădină ar ăoriădinăstr in tate;
b)ă stagiiă deă adaptareă profesional ă laă cerin eleă postuluiă şiă aleă loculuiă deă
munc ;
c)ăstagiiădeăpractic ăşiăspecializareăînă ar ăşiăînăstr in tate;
d) ucenicieăorganizat ălaăloculădeămunc ;
e)ăformareăindividualizat ;
f)ăalteăformeădeăpreg tireăconveniteăîntreăangajatorăşiăsalariat.
ART. 194
(1)ă Angajatoriiă auă obliga iaă deă aă asiguraă participareaă laă programeă deă formareă
profesional ăpentruăto iăsalaria ii,ădup ăcumăurmeaz :
a)ăcelăpu inăoădat ălaă2ăani,ădac ăauăcelăpu ină21ădeăsalaria i;
b)ăcelăpu inăoădat ălaă3ăani,ădac ăauăsubă21ădeăsalaria i.
(2)ă Cheltuielileă cuă participareaă laă programeleă deă formareă profesional ,ă
asigurat ăînăcondi iileăalin.ă(1),ăseăsuport ădeăc treăangajatori.
ART. 195
(1)ă Angajatorulă persoan ă juridic ă careă areă maiă multă deă 20ă deă salaria iă
elaboreaz ă anuală şiă aplic ă planuriă deă formareă profesional ,ă cuă consultareaă
sindicatuluiăsau,ădup ăcaz,ăaăreprezentan ilorăsalaria ilor.
(2)ă Planulă deă formareă profesional ă elaborată conformă prevederiloră alin.ă (1)ă
devineăanex ălaăcontractulăcolectivădeămunc ăîncheiatălaănivelădeăunitate.
(3)ăSalaria iiăauădreptulăs ăfieăinforma iăcuăprivireălaăcon inutulăplanuluiădeă
formareăprofesional .
ART. 196
(1)ă Participareaă laă formareaă profesional ă poateă aveaă locă laă ini iativaă
angajatoruluiăsauălaăini iativaăsalariatului.
(2)ă Modalitateaă concret ă deă formareă profesional ,ă drepturileă şiă obliga iileă
p r ilor,ă durataă form riiă profesionale,ă precumă şiă oriceă alteă aspecteă legateă deă
formareaăprofesional ,ăinclusivăobliga iileăcontractualeăaleăsalariatuluiăînăraportă
cuăangajatorulăcareăaăsuportatăcheltuielileăocazionateădeăformareaăprofesional ,ăseă
stabilescăprinăacordulăp r ilorăşiăfacăobiectulăunorăacteăadi ionaleălaăcontracteleă
individualeădeămunc .
ART. 197
(1) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare
profesional ă esteă ini iat ă deă angajator,ă toateă cheltuielileă ocazionateă deă aceast ă
participareăsuntăsuportateădeăc treăacesta.

(2)ă Peă perioadaă particip riiă laă cursurileă sauă stagiileă deă formareă profesional ă
conformă alin.ă (1),ă salariatulă vaă beneficia,ă peă toat ă durataă form riiă profesionale,ă
deătoateădrepturileăsalarialeăde inute.
(3) Pe perioadaă particip riiă laă cursurileă sauă stagiileă deă formareă profesional ă
conformăalin.ă(1),ă salariatulăbeneficiaz ădeăvechimeălaăacelălocădeămunc ,ăaceast ă
perioad ă fiindă considerat ă stagiuă deă cotizareă înă sistemulă asigur riloră socialeă deă
stat.
ART. 198
(1)ă Salaria iiă careă auă beneficiată deă ună cursă sauă ună stagiuă deă formareă
profesional ,ă înă condi iileă art.ă 197ă alin.ă (1),ă nuă potă aveaă ini iativaă încet riiă
contractuluiăindividualădeămunc ăpentruăoăperioad ăstabilit ăprinăactăadi ional.
(2)ă Durataă obliga ieiă salariatuluiă deă aă prestaă munc ă înă favoareaă angajatoruluiă
careă aă suportată cheltuielileă ocazionateă deă formareaă profesional ,ă precumă şiă oriceă
alteă aspecteă înă leg tur ă cuă obliga iileă salariatului,ă ulterioareă form riiă
profesionale, se stabilescăprinăactăadi ionalălaăcontractulăindividualădeămunc .
(3)ă Nerespectareaă deă c treă salariată aă dispozi ieiă prev zuteă laă alin.ă (1)ă
determin ă obligareaă acestuiaă laă suportareaă tuturoră cheltuieliloră ocazionateă deă
preg tireaă saă profesional ,ă propor ională cuă perioadaă nelucrat ă dină perioadaă
stabilit ăconformăactuluiăadi ionalălaăcontractulăindividualădeămunc .
(4)ă Obliga iaă prev zut ă laă alin.ă (3)ă revineă şiă salaria iloră careă auă fostă
concedia iă înă perioadaă stabilit ă prină actulă adi ional,ă pentruă motive disciplinare,
sauă ală c roră contractă individuală deă munc ă aă încetată caă urmareă aă arest riiă
preventiveă pentruă oă perioad ă maiă mareă deă 60ă deă zile,ă aă condamn riiă printr-o
hot râreă judec toreasc ă definitiv ă pentruă oă infrac iuneă înă leg tur ă cuă muncaă lor,ă
precumăşi înăcazulăînăcareăinstan aăpenal ă aă pronun ată interdic iaă deăexercitareăaă
profesiei, temporar sau definitiv.
ART. 199
(1)ă Înăcazulă înăcareăsalariatulăesteă celă careăareă ini iativaăparticip riiălaăoă
form ă deă preg tireă profesional ă cuă scoatereă dină activitate, angajatorul va analiza
solicitareaă salariatuluiă împreun ă cuă sindicatulă sau,ă dup ă caz,ă cuă reprezentan iiă
salaria ilor.
(2)ă Angajatorulă vaă decideă cuă privireă laă cerereaă formulat ă deă salariată potrivită
alin. (1), în termen de 15 zile de la primirea solicit rii.ăTotodat ăangajatorulăvaă
decideă cuă privireă laă condi iileă înă careă vaă permiteă salariatuluiă participareaă laă
formaă deă preg tireă profesional ,ă inclusivă dac ă vaă suportaă înă totalitateă sauă înă
parte costul ocazionat de aceasta.
ART. 200
Salaria iiă careă auă încheiată ună actă adi ională laă contractulă individuală deă munc ă
cuă privireă laă formareaă profesional ă potă primiă înă afaraă salariuluiă corespunz toră
loculuiădeămunc ăşiăalteăavantajeăînănatur ăpentruăformareaăprofesional .
CAP. II
Contracte specialeădeăformareăprofesional ăorganizat ădeăangajator
ART. 201
Suntă considerateă contracteă specialeă deă formareă profesional ă contractulă deă
calificareăprofesional ăşiăcontractulădeăadaptareăprofesional .
ART. 202
(1) Contractul de calificare profesional ăesteăcelăînăbazaăc ruiaăsalariatulăseă
oblig ă s ă urmezeă cursurileă deă formareă organizateă deă angajatoră pentruă dobândireaă
uneiăcalific riăprofesionale.
(2)ă Potă încheiaă contracteă deă calificareă profesional ă salaria iiă cuă vârstaă
minim ă deă 16ă aniă împlini i,ă careă nuă auă dobândită oă calificareă sauă auă dobândită oă
calificareăceănuăleăpermiteămen inereaăloculuiădeămunc ălaăacelăangajator.
(3)ă Contractulă deă calificareă profesional ă seă încheieă pentruă oă durat ă cuprins ă
întreă6ăluniăşiă2ăani.
ART. 203

(1)ă Potă încheiaă contracteă deă calificareă profesional ă numaiă angajatoriiă
autoriza iăînăacestăsensădeăMinisterulăMuncii,ăFamilieiăşiăProtec ieiăSocialeăşiădeă
MinisterulăEduca iei,ăCercet rii,ăTineretuluiăşiăSportului.
(2) Procedura de autorizare, precumă şiă modulă deă atestareă aă calific riiă
profesionaleăseăstabilescăprinălegeăspecial .
ART. 204
(1)ă Contractulă deă adaptareă profesional ă seă încheieă înă vedereaă adapt riiă
salaria ilorădebutan iălaăoăfunc ieănou ,ălaăunălocădeămunc ănouăsauăînăcadrulăunuiă
colectiv nou.
(2)ă Contractulă deă adaptareă profesional ă seă încheieă odat ă cuă încheiereaă
contractuluiă individuală deă munc ă sau,ă dup ă caz,ă laă debutulă salariatuluiă înă func iaă
nou ,ălaăloculădeămunc ănouăsauăînăcolectivulănou,ăînăcondi iileălegii.
ART. 205
(1)ă Contractulă deă adaptareă profesional ă esteă ună contractă încheiată peă durat ă
determinat ,ăceănuăpoateăfiămaiămareădeăunăan.
(2)ă Laă expirareaă termenuluiă contractuluiă deă adaptareă profesional ă salariatulă
poateă fiă supusă uneiă evalu riă înă vedereaă stabiliriiă m suriiă înă careă acestaă poateă
faceă fa ă func ieiă noi,ă loculuiă deă munc ă nouă sauă colectivuluiă nouă înă careă urmeaz ă
s ăprestezeămunca.
ART. 206
(1)ă Formareaă profesional ă laă nivelulă angajatoruluiă prină intermediulă
contractelorăspecialeăseăfaceădeăc treăunăformator.
(2)ă Formatorulă esteă numită deă angajatoră dintreă salaria iiă califica i,ă cuă oă
experien ă profesional ă deă celă pu ină 2ă aniă înă domeniul înă careă urmeaz ă s ă seă
realizezeăformareaăprofesional .
(3)ă Ună formatoră poateă asiguraă formarea,ă înă acelaşiă timp,ă pentruă celă multă 3ă
salaria i.
(4)ă Exercitareaă activit iiă deă formareă profesional ă seă includeă înă programulă
normal de lucru al formatorului.
ART. 207
(1)ă Formatorulă areă obliga iaă deă aă primi,ă deă aă ajuta,ă deă aă informaă şiă deă aă
îndrumaă salariatulă peă durataă contractuluiă specială deă formareă profesional ă şiă deă aă
supravegheaă îndeplinireaă atribu iiloră deă serviciuă corespunz toareă postuluiă ocupat
de salariatul în formare.
(2)ă Formatorulă asigur ă cooperareaă cuă alteă organismeă deă formareă şiă particip ă laă
evaluareaăsalariatuluiăcareăaăbeneficiatădeăformareăprofesional .
CAP. III
Contractulădeăucenicieălaăloculădeămunc
ART. 208
(1)ăUceniciaălaăloculădeămunc ăseăorganizeaz ăînăbazaăcontractuluiădeăucenicie.
(2)ă Contractulă deă ucenicieă laă loculă deă munc ă esteă contractulă individuală deă
munc ădeătipăparticular,ăînătemeiulăc ruia:
a)ă angajatorulă persoan ă juridic ă sauă persoan ă fizic ă seă oblig ă ca,ă înă afaraă
pl iiă unuiă salariu,ă s ă asigureă formareaă profesional ă aă uceniculuiă într-o meserie
potrivitădomeniuluiăs uădeăactivitate;
b)ă uceniculă seă oblig ă s ă seă formezeă profesională şiă s ă munceasc ă înă subordineaă
angajatorului respectiv.
(3)ăContractulădeăucenicieălaăloculădeămunc ăseăîncheieăpeădurat ădeterminat .
ART. 209
(1)ăPersoanaăîncadrat ăînămunc ăînăbazaăunuiăcontractădeăucenicieăareăstatutădeă
ucenic.
(2)ă Uceniculă beneficiaz ă deă dispozi iileă aplicabileă celorlal iă salaria i,ă înă
m suraăînăcareăeleănuăsuntăcontrareăcelorăspecificeăstatutuluiăs u.
ART. 210

Organizarea,ădesf şurareaăşiăcontrolulăactivit
prinălegeăspecial .

iiădeăucenicieăseăreglementeaz ă

TITLUL VII
Dialogul social
CAP. I
Dispozi iiăgenerale
ART. 211
Pentruă asigurareaă climatuluiă deă stabilitateă şiă paceă social ,ă prină legeă suntă
reglementateă modalit ileă deă consult riă şiă dialogă permanentă întreă parteneriiă
sociali.
ART. 212
(1)ă Consiliulă Economică şiă Socială esteă institu ieă public ă deă interesă na ional,ă
tripartit ,ă autonom ,ă constituit ă înă scopulă realiz riiă dialoguluiă tripartită laă
nivelăna ional.
(2)ă Organizareaă şiă func ionareaă Consiliuluiă Economică şiă Socială seă stabilescă
prinălegeăspecial .
ART. 213
Înă cadrulă ministereloră şiă prefecturiloră func ioneaz ,ă înă condi iileă legii,ă
comisiiă deă dialogă social,ă cuă caracteră consultativ,ă întreă administra iaă public ,ă
sindicateăşiăpatronat.
CAP. II
Sindicatele
ART. 214
(1)ă Sindicatele,ă federa iileă şiă confedera iileă sindicale,ă denumiteă înă
continuareă organiza iiă sindicale,ă suntă constituiteă deă c treă salaria iă peă bazaă
dreptuluiă deă liber ă asociere,ă înă scopulă promov riiă intereseloră loră profesionale,ă
economiceă şiă sociale,ă precumă şiă ală ap r riiă drepturiloră individualeă şiă colectiveă
aleă acestoraă prev zuteă înă contracteleă colectiveă şiă individualeă deă munc ă sauă înă
acordurileă colectiveă deă munc ă şiă raporturileă deă serviciu,ă precumă şiă înă legisla iaă
na ional ,ăînăpactele,ătratateleăşiăconven iileăinterna ionaleălaăcareăRomânia este
parte.
(2)ă Constituirea,ă organizareaă şiă func ionareaă sindicateloră seă reglementeaz ă
prin lege.
ART. 215
Sindicateleă particip ă prină reprezentan iiă proprii,ă înă condi iileă legii,ă laă
negociereaăşiăîncheiereaăcontractelorăcolectiveădeămunc ,ălaătratativeăsauăacorduriă
cuă autorit ileă publiceă şiă cuă patronatele,ă precumă şiă înă structurileă specificeă
dialogului social.
ART. 216
Sindicateleă seă potă asociaă înă modă liber,ă înă condi iileă legii,ă înă federa ii,ă
confedera iiăsauăuniuniăteritoriale.
ART. 217
Exerci iulă dreptuluiă sindicală ală salaria iloră esteă recunoscută laă nivelulă
tuturoră angajatorilor,ă cuă respectareaă drepturiloră şiă libert iloră garantateă prină
Constitu ieă şiă înă conformitateă cuă dispozi iileă prezentuluiă codă şiă aleă legiloră
speciale.
ART. 218
(1)ăEsteăinterzis ăoriceăinterven ieăaăautorit ilorăpubliceădeănatur ăaălimitaă
drepturileăsindicaleăsauăaăîmpiedicaăexercitareaălorălegal .
(2)ă Esteă interzis,ă deă asemenea,ă oriceă actă deă ingerin ă ală patroniloră sauă ală
organiza iiloră patronale,ă fieă direct,ă fieă prină reprezentan iiă sauă membriiă lor,ă înă
constituireaăorganiza iilorăsindicaleăsauăînăexercitareaădrepturilorălor.

ART. 219
Laăcerereaămembrilorălor,ăsindicateleăpotăs îiăreprezinteăpeăaceştiaăînăcadrulă
conflictelorădeămunc ,ăînăcondi iileălegii.
ART. 220
(1)ă Reprezentan iloră aleşiă înă organeleă deă conducereă aleă sindicateloră liă seă
asigur ă protec iaă legiiă contraă oric roră formeă deă condi ionare,ă constrângereă sauă
limitareăaăexercit riiăfunc iilorălor.
(2)ăPeătoat ădurataăexercit riiămandatului,ăreprezentan iiăaleşiăînăorganeleădeă
conducereă aleă sindicateloră nuă potă fiă concedia iă pentruă motiveă ceă ină deă
îndeplinirea mandatului pe care l-auăprimitădeălaăsalaria iiădinăunitate.
(3)ă Alteă m suriă deă protec ieă aă celoră aleşiă înă organeleă deă conducereă aleă
sindicateloră suntă prev zuteă înă legiă specialeă şiă înă contractulă colectivă deă munc ă
aplicabil.
CAP. III
Reprezentan iiăsalaria ilor
ART. 221
(1) La angajatoriiă laă careă suntă încadra iă maiă multă deă 20ă deă salaria iă şiă laă
careă nuă suntă constituiteă organiza iiă sindicaleă reprezentativeă conformă legii,ă
intereseleăsalaria ilorăpotăfiăpromovateăşiăap rateădeăreprezentan iiălor,ăaleşiăşiă
mandata iăspecialăînăacestăscop.
(2)ă Reprezentan iiă salaria iloră suntă aleşiă înă cadrulă adun riiă generaleă aă
salaria ilor,ăcuăvotulăaăcelăpu inăjum tateădinănum rulătotalăalăsalaria ilor.
(3)ă Reprezentan iiă salaria iloră nuă potă s ă desf şoareă activit iă ceă suntă
recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.
ART. 222
(1)ăPotăfiăaleşiăcaăreprezentan iăaiăsalaria ilorăsalaria iiăcareăauăcapacitateă
deplin ădeăexerci iu.
(2)ăNum rulădeăreprezentan iăaleşiăaiăsalaria ilorăseăstabileşteădeăcomunăacordă
cuăangajatorul,ăînăraportăcuănum rulădeăsalaria iăaiăacestuia.
(3)ă Durataă mandatuluiă reprezentan iloră salaria iloră nuă poateă fiă maiă mareă deă 2ă
ani.
ART. 223
Reprezentan iiăsalaria ilorăauăurm toareleăatribu iiăprincipale:
a)ă s ă urm reasc ă respectareaă drepturiloră salaria ilor, în conformitate cu
legisla iaă înă vigoare,ă cuă contractulă colectivă deă munc ă aplicabil,ă cuă contracteleă
individualeădeămunc ăşiăcuăregulamentulăintern;
b)ăs ăparticipeălaăelaborareaăregulamentuluiăintern;
c)ă s ă promovezeă intereseleă salaria iloră referitoareă laă salariu,ă condi iiă deă
munc ,ătimpădeămunc ăşiătimpădeăodihn ,ăstabilitateăînămunc ,ăprecumăşiăoriceă alteă
intereseăprofesionale,ăeconomiceăşiăsocialeălegateădeărela iileădeămunc ;
d)ăs ăsesizezeăinspectoratulădeămunc ăcuăprivireălaănerespectarea dispozi iiloră
legaleăşiăaleăcontractuluiăcolectivădeămunc ăaplicabil;
e)ăs ănegociezeăcontractulăcolectivădeămunc ,ăînăcondi iileălegii.
ART. 224
Atribu iileă reprezentan iloră salaria ilor,ă modulă deă îndeplinireă aă acestora,ă
precumă şiă durataă şiă limiteleă mandatuluiă loră seă stabilescă înă cadrulă adun riiă
generaleăaăsalaria ilor,ăînăcondi iileălegii.
ART. 225
Num rulă deă oreă înă cadrulă programuluiă normală deă lucruă pentruă reprezentan iiă
salaria iloră destinată înă vedereaă îndepliniriiă mandatuluiă peă careă l-au primit se
stabileşteăprinăcontractulăcolectivădeămunc ăaplicabilăsau,ăînălipsaăacestuia,ăprină
negociere direct ăcuăconducereaăunit ii.
ART. 226

Peă toat ă durataă exercit riiă mandatului,ă reprezentan iiă salaria iloră nuă potă fiă
concedia iă pentruă motiveă ceă ină deă îndeplinireaă mandatuluiă peă careă l-au primit de
laăsalaria i.
CAP. IV
Patronatul
ART. 227
(1)ă Patronatele,ă denumiteă şiă organiza iiă deă angajatori,ă constituiteă înă
condi iileă legii,ă suntă organiza iiă aleă angajatorilor,ă autonome,ă f r ă caracteră
politic,ăînfiin ateăcaăpersoaneăjuridiceădeădreptăprivat,ăf r ăscopăpatrimonial.
(2) Angajatoriiă seă potă asociaă înă federa iiă şi/sauă confedera iiă oriă alteă
structuri asociative, conform legii.
ART. 228
Constituirea,ă organizareaă şiă func ionareaă patronatelor,ă precumă şiă exercitareaă
drepturilorăşiăobliga iilorăacestoraăsuntăreglementateăprinălege special .
TITLUL VIII
Contracteleăcolectiveădeămunc
ART. 229
(1)ăContractulăcolectivădeămunc ăesteăconven iaăîncheiat ăînăform ăscris ăîntreă
angajatoră sauă organiza iaă patronal ,ă deă oă parte,ă şiă salaria i,ă reprezenta iă prină
sindicate ori înă altă modă prev zută deă lege,ă deă cealalt ă parte,ă prină careă seă
stabilescă clauzeă privindă condi iileă deă munc ,ă salarizarea,ă precumă şiă alteă drepturiă
şiăobliga iiăceădecurgădinăraporturileădeămunc .
(2)ă Negociereaă colectiv ă laă nivelă deă unitateă esteă obligatorie,ă cuă excep iaă
cazuluiăînăcareăangajatorulăareăîncadra iămaiăpu inădeă21ădeăsalaria i.
(3)ă Laă negociereaă clauzeloră şiă laă încheiereaă contracteloră colectiveă deă munc ă
p r ileăsuntăegaleăşiălibere.
(4)ă Contracteleă colectiveă deă munc ,ă încheiateă cuă respectareaă dispozi iiloră
legale,ăconstituieălegeaăp r ilor.
ART. 230
P r ile,ă reprezentareaă acestora,ă precumă şiă proceduraă deă negociereă şiă deă
încheiereăaăcontractelorăcolectiveădeămunc ăsuntăstabiliteăpotrivitălegii.
TITLUL IX
Conflictele de munc
CAP. I
Dispozi iiăgenerale
ART. 231
Prină conflicteă deă munc ă seă în elegeă conflicteleă dintreă salaria iă şiă angajatoriă
privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile
rezultateădinădesf şurareaăraporturilor deămunc .
ART. 232
Proceduraă deă solu ionareă aă conflicteloră deă munc ă seă stabileşteă prină legeă
special .
CAP. II
Greva
ART. 233
Salaria iiă auă dreptulă laă grev ă pentruă ap rareaă intereseloră profesionale,ă
economiceăşiăsociale.
ART. 234

(1)ă Grevaă reprezint ă încetareaă voluntar ă şiă colectiv ă aă lucruluiă deă c treă
salaria i.
(2)ăParticipareaăsalaria ilorălaăgrev ăesteăliber .ăNiciunăsalariatănuăpoateăfiă
constrânsăs ăparticipeăsauăs ănuăparticipeălaăoăgrev .
(3) Limitarea sau interzicereaă dreptuluiă laă grev ă poateă interveniă numaiă înă
cazurileăşiăpentruăcategoriileădeăsalaria iăprev zuteăexpresădeălege.
ART. 235
Participareaă laă grev ,ă precumă şiă organizareaă acesteiaă cuă respectareaă legiiă nuă
reprezint ă oă înc lcareă aă obliga iiloră salaria iloră şiă nuă potă aveaă dreptă consecin ă
sanc ionareaădisciplinar ăaăsalaria ilorăgreviştiăsauăaăorganizatorilorăgrevei.
ART. 236
Modulă deă exercitareă aă dreptuluiă deă grev ,ă organizarea,ă declanşareaă şiă
desf şurareaă grevei,ă procedurileă prealabileă declanş riiă grevei,ă suspendareaă şiă
încetareaă grevei,ă precumă şiă oriceă alteă aspecteă legateă deă grev ă seă reglementeaz ă
prinălegeăspecial .
TITLUL X
Inspec iaăMuncii
ART. 237
Aplicareaăreglement rilorăgeneraleăşiăspecialeăînădomeniulărela iilorădeămunc ,ă
securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă esteă supus ă controluluiă Inspec ieiă Muncii,ă caă
organismăspecializatăalăadministra ieiăpubliceăcentrale,ăcuăpersonalitateăjuridic ,ă
înăsubordineaăMinisteruluiăMuncii,ăFamilieiăşiăProtec ieiăSociale.
ART. 238
Inspec iaă Munciiă areă înă subordineă inspectorateleă teritorialeă deă munc ,ă
organizateăînăfiecareăjude ăşiăînămunicipiulăBucureşti.
ART. 239
Înfiin areaă şiă organizareaă Inspec ieiă Munciiă suntă reglementateă prină legeă
special .
ART. 240
Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 252/2003 privind
registrul unic de control, în cazul controalelor care au ca obiectiv depistarea
munciiă f r ă formeă legale,ă inspectoriiă deă munc ă voră completa registrul unic de
controlădup ăefectuareaăcontrolului.
TITLUL XI
R spundereaăjuridic
CAP. I
Regulamentul intern
ART. 241
Regulamentulă internă seă întocmeşteă deă c treă angajator,ă cuă consultareaă
sindicatuluiăsauăaăreprezentan ilorăsalaria ilor,ădup ăcaz.
ART. 242
Regulamentulăinternăcuprindeăcelăpu inăurm toareleăcategoriiădeădispozi ii:
a)ăreguliăprivindăprotec ia,ăigienaăşiăsecuritateaăînămunc ăînăcadrulăunit ii;
b) reguli privind respectarea principiului nediscrimin riiă şiă ală înl tur riiă
oric reiăformeădeăînc lcareăaădemnit ii;
c)ădrepturileăşiăobliga iileăangajatoruluiăşiăaleăsalaria ilor;
d)ă proceduraă deă solu ionareă aă cereriloră sauă aă reclama iiloră individualeă aleă
salaria ilor;
e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
f)ăabaterileădisciplinareăşiăsanc iunileăaplicabile;
g)ăreguliăreferitoareălaăproceduraădisciplinar ;

h)ă modalit ileă deă aplicareă aă altoră dispozi iiă legaleă sauă contractualeă
specifice;
i)ăcriteriileăşiăprocedurileădeăevaluareăprofesional ăaăsalaria ilor.
ART. 243
(1)ă Regulamentulă internă seă aduceă laă cunoştin aă salaria iloră prină grijaă
angajatoruluiă şiă îşiă produceă efecteleă fa ă deă salaria iă dină momentulă
încunoştin riiăacestora.
(2)ă Obliga iaă deă informareă aă salaria iloră cuă privireă laă con inutulă
regulamentuluiăinternătrebuieăîndeplinit ădeăangajator.
(3)ă Modulă concretă deă informareă aă fiec ruiă salariată cuă privireă laă con inutulă
regulamentuluiă internă seă stabileşteă prină contractulă colectivă deă munc ă aplicabilă
sau,ădup ăcaz,ăprinăcon inutulăregulamentuluiăintern.
(4)ăRegulamentulăinternăseăafişeaz ălaăsediulăangajatorului.
ART. 244
Oriceă modificareă ceă intervineă înă con inutulă regulamentuluiă internă esteă supus ă
procedurilorădeăinformareăprev zuteălaăart.ă243.
ART. 245
(1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la
dispozi iileă regulamentuluiă intern,ă înă m suraă înă careă faceă dovadaă înc lc riiă unuiă
dreptăalăs u.
(2)ăControlulălegalit iiădispozi iilorăcuprinseăînăregulamentulăinternăesteădeă
competen aăinstan elorăjudec toreşti,ăcareăpotăfiăsesizateă înătermenădeă30ădeă zileă
deă laă dataă comunic riiă deă c treă angajatoră aă moduluiă deă solu ionareă aă sesiz riiă
formulate potrivit alin. (1).
ART. 246
(1)ă Întocmireaă regulamentuluiă internă laă nivelulă fiec ruiă angajatoră seă
realizeaz ă înă termenă deă 60ă deă zileă deă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezentuluiă
cod.
(2)ă Înă cazulă angajatoriloră înfiin a iă dup ă intrareaă înă vigoareă aă prezentuluiă
cod, termenul de 60 deă zileă prev zută laă alin.ă (1)ă începeă s ă curg ă deă laă dataă
dobândiriiăpersonalit iiăjuridice.
CAP. II
R spundereaădisciplinar
ART. 247
(1)ăAngajatorulădispuneădeăprerogativ ădisciplinar ,ăavândădreptulădeăaăaplica,ă
potrivitălegii,ăsanc iuniădisciplinareăsalaria ilorăs iăoriădeăcâteăoriăconstat ăc ă
aceştiaăauăs vârşităoăabatereădisciplinar .
(2)ă Abatereaă disciplinar ă esteă oă fapt ă înă leg tur ă cuă muncaă şiă careă const ă
într-oă ac iuneă sauă inac iuneă s vârşit ă cuă vinov ieă deă c treă salariat,ă prin care
acestaă aă înc lcată normeleă legale,ă regulamentulă intern,ă contractulă individuală deă
munc ă sauă contractulă colectivă deă munc ă aplicabil,ă ordineleă şiă dispozi iileă legaleă
aleăconduc torilorăierarhici.
ART. 248
(1)ă Sanc iunileă disciplinareă peă careă le poate aplica angajatorul în cazul în
careăsalariatulăs vârşeşteăoăabatereădisciplinar ăsunt:
a) avertismentul scris;
b)ăretrogradareaădinăfunc ie,ăcuăacordareaăsalariuluiăcorespunz torăfunc ieiăînă
care s-aădispusăretrogradarea,ăpentruăoădurat ăce nuăpoateădep şiă60ădeăzile;
c)ăreducereaăsalariuluiădeăbaz ăpeăoădurat ădeă1-3 luni cu 5-10%;
d)ă reducereaă salariuluiă deă baz ă şi/sau,ă dup ă caz,ă şiă aă indemniza ieiă deă
conducereăpeăoăperioad ădeă1-3 luni cu 5-10%;
e)ădesfacereaădisciplinar ăaăcontractuluiăindividualădeămunc .
(2)ăÎnăcazulăînăcare,ăprinăstatuteăprofesionaleăaprobateăprinălegeăspecial ,ăseă
stabileşteăunăaltăregimăsanc ionator,ăvaăfiăaplicatăacesta.

(3)ă Sanc iuneaă disciplinar ă seă radiaz ă deă dreptă înă termenă deă 12ă luniă deă laă
aplicare,ă dac ă salariatuluiă nuă iă seă aplic ă oă nou ă sanc iuneă disciplinar ă înă acestă
termen.ăRadiereaăsanc iunilorădisciplinareăseăconstat ăprinădecizieăaăangajatoruluiă
emis ăînăform ăscris .
ART. 249
(1) Amenzile disciplinare sunt interzise.
(2)ă Pentruă aceeaşiă abatereă disciplinar ă seă poateă aplicaă numaiă oă singur ă
sanc iune.
ART. 250
Angajatorulă stabileşteă sanc iuneaă disciplinar ă aplicabil ă înă raportă cuă
gravitatea abateriiă disciplinareă s vârşiteă deă salariat,ă avându-se în vedere
urm toarele:
a)ăîmprejur rileăînăcareăfaptaăaăfostăs vârşit ;
b)ăgradulădeăvinov ieăaăsalariatului;
c)ăconsecin eleăabateriiădisciplinare;
d)ăcomportareaăgeneral ăînăserviciu a salariatului;
e)ăeventualeleăsanc iuniădisciplinareăsuferiteăanteriorădeăc treăacesta.
ART. 251
(1)ă Subă sanc iuneaă nulit iiă absolute,ă nicioă m sur ,ă cuă excep iaă celeiă
prev zuteă laă art.ă 248ă alin.ă (1)ă lit.ă a),ă nuă poateă fiă dispus ă maiă înainteă de
efectuareaăuneiăcercet riădisciplinareăprealabile.
(2)ă Înă vedereaă desf şur riiă cercet riiă disciplinareă prealabile,ă salariatulă vaă
fiă convocată înă scrisă deă persoanaă împuternicit ă deă c treă angajatoră s ă realizezeă
cercetarea, precizându-se obiectul, data, oraăşiăloculăîntrevederii.
(3)ă Neprezentareaă salariatuluiă laă convocareaă f cut ă înă condi iileă prev zuteă laă
alin.ă (2)ă f r ă ună motivă obiectivă d ă dreptulă angajatoruluiă s ă dispun ă sanc ionarea,ă
f r ăefectuareaăcercet riiădisciplinareăprealabile.
(4) În cursulă cercet riiă disciplinareă prealabileă salariatulă areă dreptulă s ă
formulezeă şiă s ă sus in ă toateă ap r rileă înă favoareaă saă şiă s ă ofereă persoaneiă
împuterniciteă s ă realizezeă cercetareaă toateă probeleă şiă motiva iileă peă careă leă
consider ă necesare,ă precumă şiă dreptulă s ă fieă asistat,ă laă cerereaă sa,ă deă c treă ună
avocatăsauădeăc treăunăreprezentantăalăsindicatuluiăalăc ruiămembruăeste.
---------Alin. (4) al art. 251 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 77 din 24
iunie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă470ădină26ăiunieă2014.
ART. 252
(1)ă Angajatorulă dispuneă aplicareaă sanc iuniiă disciplinareă printr-o decizie
emis ăînăform ăscris ,ăînătermenădeă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataălu riiălaă
cunoştin ădespreăs vârşireaăabateriiădisciplinare,ădarănuă maiătârziuădeă6ăluniădeă
laădataăs vârşiriiăfaptei.
(2)ă Subă sanc iuneaă nulit iiă absolute,ă înă decizieă seă cuprindă înă modă
obligatoriu:
a)ădescriereaăfapteiăcareăconstituieăabatereădisciplinar ;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern,
contractulă individuală deă munc ă sauă contractulă colectivă deă munc ă aplicabilă careă auă
fostăînc lcateădeăsalariat;
c)ă motiveleă pentruă careă auă fostă înl turateă ap r rileă formulateă deă salariată înă
timpulă cercet riiă disciplinareă prealabileă sauă motiveleă pentruă care,ă înă condi iileă
prev zuteălaăart.ă251ăalin.ă(3),ănuăaăfostăefectuat ăcercetarea;
d)ătemeiulădeădreptăînăbazaăc ruiaăsanc iuneaădisciplinar ăseăaplic ;
e)ătermenulăînăcareăsanc iuneaăpoateăfiăcontestat ;
f)ăinstan aăcompetent ălaăcareăsanc iuneaăpoateăfiăcontestat .
(3)ă Deciziaă deă sanc ionareă seă comunic ă salariatuluiă înă celă multă 5ă zileă
calendaristiceădeălaădataăemiteriiăşiăproduceăefecteădeălaădataăcomunic rii.

(4)ă Comunicareaă seă pred ă personală salariatului,ă cuă semn tur ă deă primire,ă ori,ă
înă cază deă refuză ală primirii,ă prină scrisoareă recomandat ,ă laă domiciliulă sauă
reşedin aăcomunicat ădeăacesta.
(5)ă Deciziaă deă sanc ionareă poateă fiă contestat ă deă salariată laă instan eleă
judec toreştiă competenteă înă termenă deă 30ă deă zileă calendaristiceă deă laă dataă
comunic rii.
CAP. III
R spundereaăpatrimonial
ART. 253
(1)ă Angajatorulă esteă obligat,ă înă temeiulă normeloră şiă principiiloră r spunderiiă
civile contractuale,ă s ă îlă desp gubeasc ă peă salariată înă situa iaă înă careă acestaă aă
suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul
îndepliniriiăobliga iilorădeăserviciuăsauăînăleg tur ăcuăserviciul.
(2)ăÎnăcazulăînăcareăangajatorulărefuz ăs ăîlădesp gubeasc ăpeăsalariat,ăacestaă
seăpoateăadresaăcuăplângereăinstan elorăjudec toreştiăcompetente.
(3)ă Angajatorulă careăaă pl titădesp gubireaă îşiă vaărecuperaăsumaăaferent ă deălaă
salariatulăvinovatădeăproducereaăpagubei,ăînăcondi iileăart.ă254ăşiăurm toarele.
ART. 254
(1)ă Salaria iiă r spundă patrimonial,ă înă temeiulă normeloră şiă principiiloră
r spunderiiă civileă contractuale,ă pentruă pagubeleă materialeă produseă angajatoruluiă
dinăvinaăşiăînăleg tur ăcuămuncaălor.
(2)ă Salaria iiă nuă r spundă deă pagubeleă provocateă deă for aă major ă sauă deă alteă
cauzeă neprev zuteă careă nuă puteauă fiă înl turateă şiă niciă deă pagubeleă careă seă
încadreaz ăînărisculănormalăalăserviciului.
(3)ă Înă situa iaă înă careă angajatorulă constat ă c ă salariatulă s uă aă provocată oă
pagub ădinăvinaăşiăînăleg tur ăcuămuncaăsa,ăvaăputeaăsolicitaăsalariatului,ăprintroă not ă deă constatareă şiă evaluareă aă pagubei,ă recuperareaă contravaloriiă acesteia,ă
prinăacordulăp r ilor,ăîntr-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de
laădataăcomunic rii.
(4)ăContravaloareaăpagubeiărecuperateăprinăacordulăp r ilor,ăconformăalin.ă(3),ă
nu poate fi mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.
ART. 255
(1)ă Cândă pagubaă aă fostă produs ă deă maiă mul i salaria i,ă cuantumulă r spunderiiă
fiec ruiaăseăstabileşteăînăraportăcuăm suraăînăcareăaăcontribuitălaăproducereaăei.
(2)ă Dac ă m suraă înă careă s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi
determinat ,ă r spundereaă fiec ruiaă seă stabileşteă propor ională cuă salariulă s uă netă
deălaădataăconstat riiăpagubeiăşi,ăatunciăcândăesteăcazul,ăşiăînăfunc ieădeătimpulă
efectivălucratădeălaăultimulăs uăinventar.
ART. 256
(1)ăSalariatulăcareăaăîncasatădeălaăangajatorăoăsum ănedatorat ăesteăobligatăs ă
o restituie.
(2)ăDac ăsalariatulăaăprimităbunuriăcareănuăiăseăcuveneauăşiăcareănuămaiăpotăfiă
restituiteă înă natur ă sauă dac ă acestuiaă iă s-au prestat servicii la care nu era
îndrept it,ă esteă obligată s ă suporteă contravaloareaă lor.ă Contravaloareaă bunuriloră
sau serviciilorăînăcauz ăseăstabileşteăpotrivităvaloriiăacestoraădeălaădataăpl ii.
ART. 257
(1)ă Sumaă stabilit ă pentruă acoperireaă dauneloră seă re ineă înă rateă lunareă dină
drepturileă salarialeă careă seă cuvină persoaneiă înă cauz ă dină parteaă angajatoruluiă laă
care este încadrat ăînămunc .
(2)ăRateleănuăpotăfiămaiămariădeăoătreimeădinăsalariulălunarănet,ăf r ăaăputeaă
dep şiăîmpreun ăcuăcelelalteăre ineriăpeăcareăle-arăaveaăcelă înăcauz ă jum tateădină
salariul respectiv.
ART. 258
(1)ă Înă cazulă înă careă contractulă individuală deă munc ă înceteaz ă înainteă caă
salariatulăs ăîlăfiădesp gubităpeăangajatorăşiăcelăînăcauz ăseăîncadreaz ălaăunăaltă

angajatorăoriădevineăfunc ionarăpublic,ăre inerileădinăsalariuăseăfacădeăc treănoulă
angajator sauă nouaă institu ieă oriă autoritateă public ,ă dup ă caz,ă peă bazaă titluluiă
executoriuătransmisăînăacestăscopădeăc treăangajatorulăp gubit.
(2)ă Dac ă persoanaă înă cauz ă nuă s-aă încadrată înă munc ă laă ună altă angajator,ă înă
temeiulă unuiă contractă individuală deă munc ă oriă caă func ionară public,ă acoperireaă
dauneiăseăvaăfaceăprinăurm rireaăbunurilorăsale,ăînăcondi iileăCoduluiădeăprocedur ă
civil .
ART. 259
Înă cazulă înă careă acoperireaă prejudiciuluiă prină re ineriă lunareă dină salariuă nuă
se poate face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima
rat ă deă re ineri,ă angajatorulă seă poateă adresaă executoruluiă judec torescă înă
condi iileăCoduluiădeăprocedur ăcivil .
CAP. IV
R spundereaăcontraven ional
ART. 260
(1)ăConstituieăcontraven ieăşiăseăsanc ioneaz ăastfelăurm toareleăfapte:
a)ă nerespectareaă dispozi iiloră privindă garantareaă înă plat ă aă salariuluiă minimă
brutăpeă ar ,ăcuăamend ădeălaă300ăleiălaă2.000ălei;
b)ăînc lcareaădeăc treăangajatorăaăprevederilorăart.ă34ăalin.ă(5),ăcuăamend ădeă
la 300 lei la 1.000 lei;
c)ă împiedicareaă sauă obligarea,ă prină amenin riă oriă prină violen e,ă aă unuiă
salariată sauă aă unuiă grupă deă salaria iă s ă participeă laă grev ă oriă s ă munceasc ă înă
timpulăgrevei,ăcuăamend ădeălaă1.500ăleiălaă3.000ălei;
d) stipulareaă înă contractulă individuală deă munc ă aă unoră clauzeă contrareă
dispozi iilorălegale,ăcuăamend ădeălaă2.000ăleiălaă5.000ălei;
e)ă primireaă laă munc ă aă pân ă laă 5ă persoaneă f r ă încheiereaă unuiă contractă
individuală deă munc ,ă potrivită art.ă 16ă alin.ă (1),ă cuă amend ă deă laă 10.000ă leiă laă
20.000ăleiăpentruăfiecareăpersoan ăidentificat ;
f)ă prestareaă munciiă deă c treă oă persoan ă f r ă încheiereaă unuiă contractă
individualădeămunc ,ăcuăamend ădeălaă500ăleiălaă1.000ălei;
g)ă înc lcareaă deă c treă angajatoră aă prevederiloră art.ă 139ă şiă 142,ă cuă amend ă deă
la 5.000 lei la 10.000 lei;
h)ă înc lcareaă obliga ieiă prev zuteă laă art.ă 140,ă cuă amend ă deă laă 5.000ă leiă laă
20.000 lei;
i)ă nerespectareaă dispozi iiloră privindă muncaă suplimentar ,ă cuă amend ă deă laă
1.500 lei la 3.000 lei;
j)ă nerespectareaă prevederiloră legaleă privindă acordareaă repausuluiă s pt mânal,ă
cuăamend ădeălaă1.500ăleiălaă3.000ălei;
k)ă neacordareaă indemniza ieiă prev zuteă laă art.ă 53ă alin.ă (1),ă înă cazulă înă careă
angajatorulăîşiăîntrerupeătemporarăactivitateaăcu men inereaăraporturilorădeămunc ,ă
cuăamend ădeălaă1.500ăleiălaă5.000ălei;
l)ă înc lcareaă prevederiloră legaleă referitoareă laă muncaă deă noapte,ă cuă amend ă deă
la 1.500 lei la 3.000 lei;
m)ă înc lcareaă deă c treă angajatoră aă obliga ieiă prev zuteă laă art.ă 27ă şiă 119,ă cuă
amend ădeălaă1.500ăleiălaă3.000ălei;
n)ănerespectareaăprevederilorălegaleăprivindăînregistrareaădeăc treăangajatorăaă
demisiei,ăcuăamend ădeălaă1.500ăleiălaă3.000ălei;
o)ă înc lcareaă deă c treă agentulă deă munc ă temporar ă aă obliga ieiă prev zute la
art.ă 102,ă cuă amend ă deă laă 5.000ă leiă laă 10.000ă lei,ă pentruă fiecareă persoan ă
identificat ,ăf r ăaădep şiăvaloareaăcumulat ădeă100.000ălei;
p)ă înc lcareaă prevederiloră art.ă 16ă alin.ă (3),ă cuă amend ă deă laă 1.500ă leiă laă
2.000 lei.
(2) Constatarea contraven iiloră şiă aplicareaă sanc iuniloră seă facă deă c treă
inspectoriiădeămunc .

(3)ă Contraven iiloră prev zuteă laă alin.ă (1)ă liă seă aplic ă dispozi iileă
legisla ieiăînăvigoare.
CAP. V
R spundereaăpenal
ART. 261
Abrogat.
------------Art. 261 a fost abrogat de pct. 1 al art. 127, Titlul II din LEGEA nr. 187 din
24 octombrie 2012,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă757ădină12ănoiembrieă2012.
ART. 262
Abrogat.
------------Art. 262 a fost abrogat de pct. 1 al art. 127, Titlul II din LEGEA nr. 187 din
24 octombrie 2012,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă757ădină12ănoiembrieă2012.
ART. 263
Abrogat.
------------Art. 263 a fost abrogat de pct. 1 al art. 127, Titlul II din LEGEA nr. 187 din
24 octombrie 2012,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă757ădină12ănoiembrieă2012.
ART. 264
(1)ăConstituieăinfrac iuneăşiăseăpedepseşteăcuăînchisoareădeălaăoălun ălaăunăană
sauă cuă amend ă penal ă faptaă persoaneiă care,ă înă modă repetat,ă stabileşteă pentruă
salaria iiă încadra iă înă bazaă contractuluiă individuală deă munc ă salariiă subă nivelulă
salariuluiăminimăbrutăpeă ar ăgarantatăînăplat ,ăprev zutădeălege.
(2)ăCuăpedeapsaăprev zut ălaăalin.ă(1)ăseăsanc ioneaz ăşiăinfrac iuneaăconstândă
în refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente
documenteleă legale,ă înă scopulă împiedic riiă verific riloră privitoareă laă aplicareaă
reglement riloră generaleă şiă specialeă înă domeniulă rela iiloră deă munc ,ă securit iiă
şiăs n t iiăînămunc ,ăînătermenădeăcelămultă15ăzileădeălaăprimireaăceleiăde-a doua
solicit ri.
(3)ăCuăpedeapsaăprev zut ălaăalin.ă(1)ăseăsanc ioneaz ăşiăinfrac iuneaăconstândă
înă împiedicareaă subă oriceă form ă aă organeloră competenteă deă aă intra,ă înă condi iileă
prev zuteădeălege,ăînăsedii,ăincinte,ăspa ii,ăterenuriăsauămijloaceădeătransportăpeă
careă angajatorulă leă foloseşteă înă realizareaă activit iiă luiă profesionale,ă pentruă aă
efectuaă verific riă privitoareă laă aplicareaă reglement riloră generaleă şiă specialeă înă
domeniulărela iilorădeămunc ,ăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc .
(4)ă Constituieă infrac iuneă şiă seă sanc ioneaz ă cuă închisoareă deă laă 3ă luniă laă 2ă
aniă sauă cuă amend ă primireaă laă munc ă aă maiă multă deă 5ă persoane,ă indiferentă de
cet eniaăacestora,ăf r ăîncheiereaăunuiăcontractăindividualădeămunc .
------------Art. 264 a fost modificat de pct. 2 al art. 127, Titlul II din LEGEA nr. 187
din 24 octombrie 2012,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr. 757 din 12 noiembrie
2012.
ART. 265
(1)ă Încadrareaă înă munc ă aă unuiă minoră cuă nerespectareaă condi iiloră legaleă deă
vârst ă sauă folosireaă acestuiaă pentruă prestareaă unoră activit iă cuă înc lcareaă
prevederiloră legaleă referitoareă laă regimulă deă munc ă ală minoriloră constituieă
infrac iuneăşiăseăpedepseşteăcuăînchisoareădeălaă3ăluniălaă2ăaniăsauăcuăamend .
(2)ă Cuă pedeapsaă prev zut ă laă art.ă 264ă alin.ă (4)ă seă sanc ioneaz ă primireaă laă
munc ăaăuneiăpersoaneăaflateăînăsitua ieădeăşedereăilegal ăînăRomânia,ăcunoscândăc ă
aceastaăesteăvictim ăaătraficuluiăde persoane.

(3)ă Dac ă muncaă prestat ă deă persoaneleă prev zuteă laă alin.ă (2)ă sauă laă art.ă 264ă
alin.ă (4)ă esteă deă natur ă s ă leă pun ă înă pericolă via a,ă integritateaă sauă s n tatea,ă
pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(4)ă Înă cazulă s vârşiriiă uneiaă dintreă infrac iunileă prev zuteă laă alin.ă (2)ă şiă
(3)ăşiălaăart.ă264ăalin.ă(4),ăinstan aădeăjudecat ăpoateădispuneăşiăaplicareaăuneiaă
sauămaiămultoraădintreăurm toareleăpedepseăcomplementare:
a)ă pierdereaă total ă sauă par ial ă aă dreptuluiă angajatoruluiă de a beneficia de
presta ii,ă ajutoareă oriă subven iiă publice,ă inclusivă fonduriă aleă Uniuniiă Europeneă
gestionateădeăautorit ileăromâne,ăpentruăoăperioad ădeăpân ălaă5ăani;
b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui
contract deăachizi iiăpubliceăpentruăoăperioad ădeăpân ălaă5ăani;
c)ă recuperareaă integral ă sauă par ial ă aă presta iilor,ă ajutoareloră oriă
subven iiloră publice,ă inclusivă fonduriă aleă Uniuniiă Europeneă gestionateă deă
autorit ileă române,ă atribuiteă angajatoruluiă peă oă perioad ă deă pân ă laă 12ă luniă
înainteădeăcomitereaăinfrac iunii;
d)ăînchidereaătemporar ă sauă definitiv ăaă punctuluiă oriă aă puncteloră deălucruă înă
care s-aă comisă infrac iuneaă sauă retragereaă temporar ă oriă definitiv ă aă uneiă licen eă
deă desf şurareă aă activit iiă profesionaleă înă cauz ,ă dac ă acestă lucruă esteă
justificatădeăgravitateaăînc lc rii.
(5)ă Înă cazulă s vârşiriiă uneiaă dintreă infrac iunileă prev zuteă laă alin.ă (2)ă şiă
(3)ă şiă laă art.ă 264ă alin.ă (4),ă angajatorulă vaă fiă obligată s ă pl teasc ă sumeleă
reprezentând:
a)ă oriceă remunera ieă restant ă datorat ă persoaneloră angajateă ilegal.ă Cuantumulă
remunera ieiăseăpresupuneăaăfiăegalăcuăsalariulămediuăbrutăpeăeconomie,ăcuăexcep iaă
cazului în care fie angajatorul, fie angajatul poate dovedi contrariul;
b) cuantumul tuturoră impozitelor,ă taxeloră şiă contribu iiloră deă asigur riă
sociale pe care angajatorul le-ară fiă pl tită dac ă persoanaă ară fiă fostă angajat ă
legal,ă inclusivă penalit ileă deă întârziereă şiă amenzileă administrativeă
corespunz toare;
c) cheltuielile determinate de transferulă pl iloră restanteă înă araă înă careă
persoanaăangajat ăilegalăs-aă întorsădeă bun voieăsauă aă fostăreturnat ă înăcondi iileă
legii.
(6)ă Înă cazulă s vârşiriiă uneiaă dintreă infrac iunileă prev zuteă laă alin.ă (2)ă şiă
(3)ă şiă laă art.ă 264ă alin.ă (4)ă deă c treă un subcontractant, atât contractantul
principal,ă câtă şiă oriceă subcontractantă intermediar,ă dac ă auă avută cunoştin ă deă
faptulă c ă subcontractantulă angajatoră angajaă str iniă afla iă înă situa ieă deă şedereă
ilegal ,ăpotăfiăobliga iădeăc treăinstan ,ăînăsolidarăcuăangajatorul sau în locul
subcontractantuluiă angajatoră oriă ală contractantuluiă ală c ruiă subcontractantă directă
esteăangajatorul,ălaăplataăsumelorădeăbaniăprev zuteălaăalin.ă(5)ălit.ăa)ăşiăc).
------------Art. 265 a fost modificat de pct. 3 al art. 127, Titlul II din LEGEA nr. 187
din 24 octombrie 2012,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 757ă dină 12ă noiembrieă
2012.
TITLUL XII
Jurisdic iaămuncii
CAP. I
Dispozi iiăgenerale
ART. 266
Jurisdic iaă munciiă areă caă obiectă solu ionareaă conflicteloră deă munc ă cuă privireă
laă încheierea,ă executarea,ă modificarea,ă suspendareaă şiă încetareaă contracteloră
individualeăsau,ădup ăcaz,ăcolectiveădeămunc ăprev zuteădeăprezentulăcod,ăprecumăşiă
a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite
potrivit prezentului cod.
ART. 267

Potăfiăp r iăînăconflicteleădeămunc :
a)ă salaria ii,ă precumă şiă oriceă alt ă persoan ă titular ă aă unuiă dreptă sauă aă uneiă
obliga iiă înă temeiulă prezentuluiă cod,ă ală altoră legi sau al contractelor colective
deămunc ;
b) angajatorii - persoaneă fiziceă şi/sauă persoaneă juridiceă -,ă agen iiă deă munc ă
temporar ,ă utilizatorii,ă precumă şiă oriceă alt ă persoan ă careă beneficiaz ă deă oă munc ă
desf şurat ăînăcondi iileăprezentuluiăcod;
c)ăsindicateleăşiăpatronatele;
d)ăalteăpersoaneăjuridiceăsauăfiziceăcareăauăaceast ăvoca ieăînătemeiulălegiloră
specialeăsauăalăCoduluiădeăprocedur ăcivil .
ART. 268
(1)ăCererileăînăvedereaăsolu ion riiăunuiăconflictădeămunc ăpotăfiăformulate:
a)ăînătermenădeă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăînăcareăaăfostăcomunicat ă
deciziaă unilateral ă aă angajatoruluiă referitoareă laă încheierea,ă executarea,ă
modificarea,ăsuspendareaăsauăîncetareaăcontractuluiăindividualădeămunc ;
b) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat
deciziaădeăsanc ionareădisciplinar ;
c)ăînătermenădeă3ăaniădeălaădataănaşteriiădreptuluiălaăac iune,ăînăsitua iaăînă
careă obiectulă conflictuluiă individuală deă munc ă const ă înă plataă unoră drepturiă
salarialeă neacordateă sauă aă unoră desp gubiriă c treă salariat,ă precumă şiă înă cazulă
r spunderiiăpatrimonialeăaăsalaria ilorăfa ădeăangajator;
d)ă peă toat ă durataă existen eiă contractului,ă înă cazulă înă careă seă solicit ă
constatareaă nulit iiă unuiă contractă individual sauă colectivă deă munc ă oriă aă unoră
clauze ale acestuia;
e)ă înă termenă deă 6ă luniă deă laă dataă naşteriiă dreptuluiă laă ac iune,ă înă cazulă
neexecut riiăcontractuluiăcolectivădeămunc ăoriăaăunorăclauzeăaleăacestuia.
(2)ă Înă toateă situa iile,ă alteleă decâtă celeă prev zuteă laă alin.ă (1),ă termenulă
esteădeă3ăaniădeălaădataănaşteriiădreptului.
CAP. II
Competen aămaterial ăşiăteritorial
ART. 269
(1)ă Judecareaă conflicteloră deă munc ă esteă deă competen aă instan eloră
judec toreşti,ăstabiliteăpotrivitălegii.
-----------Alin. (1) al art. 269 a fost modificat de art. XX din LEGEA nr. 2 din 1
februarie 2013,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă89ădină12ăfebruarieă2013.
(2)ă Cererileă referitoareă laă cauzeleă prev zuteă laă alin.ă (1)ă seă adreseaz ă
instan eiă competenteă înă aă c reiă circumscrip ieă reclamantulă îşiă areă domiciliulă sauă
reşedin aăori,ădup ăcaz,ăsediul.
(3)ă Dac ă suntă îndepliniteă condi iileă prev zuteă deă Codulă deă procedur ă civil ă
pentruă coparticipareaă procesual ă activ ,ă cerereaă poateă fiă formulat ă laă instan aă
competent ăpentruăoricareădintreăreclaman i.
--------Alin. (3) al art. 269 a fost introdus de art. 46 din LEGEA nr. 76 din 24 mai
2012,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă365ădină30 mai 2012.
CAP. III
Reguliăspecialeădeăprocedur
ART. 270
Cauzeleă prev zuteă laă art.ă 266ă suntă scutiteă deă taxaă judiciar ă deă timbruă şiă deă
timbrul judiciar.
ART. 271

(1)ă Cererileă referitoareă laă solu ionareaă conflicteloră deă munc ă seă judec ă înă
regimădeăurgen .
(2)ăTermeneleădeăjudecat ănuăpotăfiămaiămariădeă15ăzile.
(3)ă Proceduraă deă citareă aă p r iloră seă consider ă legală îndeplinit ă dac ă seă
realizeaz ăcuăcelăpu ină24ădeăoreăînainteădeătermenulădeăjudecat .
ART. 272
Sarcinaă probeiă înă conflicteleă deă munc ă revineă angajatorului,ă acestaă fiindă
obligatăs ădepun ădovezileăînăap rareaăsaăpân ălaăprimaăziădeăînf işare.
ART. 273
Administrareaă probeloră seă faceă cuă respectareaă regimuluiă deă urgen ,ă instan aă
fiindă înă dreptă s ă decad ă dină beneficiulă probeiă admiseă parteaă careă întârzieă înă modă
nejustificat administrarea acesteia.
ART. 274
Hot rârileăpronun ateăînăfondăsuntădefinitiveăşiăexecutoriiădeădrept.
ART. 275
Dispozi iileă prezentuluiă titluă seă completeaz ă cuă prevederileă Coduluiă deă
procedur ăcivil .
TITLUL XIII
Dispozi iiătranzitoriiăşiăfinale
ART. 276
Potrivită obliga iiloră interna ionaleă asumateă deă România,ă legisla iaă munciiă vaă
fiă armonizat ă permanentă cuă normeleă Uniuniiă Europene,ă cuă conven iileă şiă
recomand rileă Organiza ieiă Interna ionaleă aă Muncii,ă cuă normeleă dreptuluiă
interna ionalăalămuncii.
ART. 277
(1)ă Înă sensulă prezentuluiă cod,ă func iile de conducere sunt cele definite prin
legeăsauăprinăreglement riăinterneăaleăangajatorului.
(2)ă Prezentaă legeă transpuneă art.ă 16ă lit.ă b),ă art.ă 18ă şiă 19ă dină Directiva
2003/88/CE aă Parlamentuluiă Europeană şiă aă Consiliuluiă din 4 noiembrie 2003 privind
anumiteăaspecteăaleăorganiz riiătimpuluiădeălucru,ăpublicat ăînăJurnalulăOficialăală
Uniuniiă Europene,ă seriaă L,ă nr.ă 299ă dină 18ă noiembrieă 2003,ă şiă art.ă 3,ă 4ă şiă 10ă dină
Directiva 2008/104/CE a Parlamentuluiă Europeană şiă aă Consiliuluiă dină 19ă noiembrieă
2008ăprivindă muncaă prinăagentă deămunc ătemporar ,ăpublicat ă înăJurnalulăOficialăală
Uniunii Europene, seria L, nr. 327 din 5 decembrie 2008.
ART. 278
(1)ă Dispozi iileă prezentuluiă codă seă întregescă cuă celelalteă dispozi iiă cuprinseă
înă legisla iaă munciiă şi,ă înă m suraă înă careă nuă suntă incompatibileă cuă specificulă
raporturiloră deă munc ă prev zuteă deă prezentulă cod,ă cuă dispozi iileă legisla ieiă
civile.
(2) Prevederileă prezentuluiă codă seă aplic ă cuă titluă deă dreptă comună şiă aceloră
raporturiă juridiceă deă munc ă neîntemeiateă peă ună contractă individuală deă munc ,ă înă
m suraă înă careă reglement rileă specialeă nuă suntă completeă şiă aplicareaă loră nuă esteă
incompatibil ăcuăspecificulăraporturilorădeămunc ărespective.
ART. 279
(1)ă Vechimeaă înă munc ă stabilit ă pân ă laă dataă deă 31ă decembrieă 2010ă seă probeaz ă
cuăcarnetulădeămunc .
(2)ă Dup ă dataă abrog riiă Decretului nr. 92/1976 privind carnetul deă munc ,ă cuă
modific rileă ulterioare,ă vechimeaă înă munc ă stabilit ă pân ă laă dataă deă 31ă decembrieă
2010ăseăreconstituie,ălaăcerereaăpersoaneiăcareănuăposed ăcarnetădeămunc ,ădeăc treă
instan aă judec toreasc ă competent ă s ă solu ionezeă conflicteleă deă munc ,ă peă baza
înscrisuriloră sauă aă altoră probeă dină careă s ă rezulteă existen aă raporturiloră deă
munc .ă Cererileă deă reconstituireă formulateă anterioră dateiă abrog riiă Decretului nr.
92/1976,ă cuă modific rileă ulterioare,ă seă voră solu ionaă potrivită dispozi iiloră
acestui act normativ.

(3)ăAngajatoriiăcareăp streaz ăşiăcompleteaz ăcarneteleădeămunc ăleăvorăeliberaă
titulariloră înă modă eşalonat,ă pân ă laă dataă deă 30ă iunieă 2011,ă peă baz ă deă procesverbal individual de predareprimire.
(4) Inspectorateleă teritorialeă deă munc ă ceă de ină carneteleă deă munc ă aleă
salaria iloră leă voră eliberaă pân ă laă dataă prev zut ă laă alin.ă (3),ă înă condi iileă
stabiliteăprinăordinăalăministruluiămuncii,ăfamilieiăşiăprotec ieiăsociale.
(5)ă Anun ulă privindă pierdereaă carneteloră deă munc ă emiseă înă temeiulă Decretului
nr. 92/1976,ă cuă modific rileă ulterioare,ă seă public ă înă Monitorulă Oficială ală
României, Partea a III-a.
ART. 280
Peă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezentuluiă codă cauzeleă privindă conflicte de
munc ă aflateă peă rolulă tribunaleloră seă judec ă înă continuareă potrivită dispozi iiloră
procesualeăaplicabileălaădataăsesiz riiăinstan elor.
ART. 281
(1)ăPrezentulăcodăintr ăînăvigoareălaădataădeă1ămartieă2003.
(2)ăPeădataăintr riiăînăvigoareăaăprezentuluiăcodăseăabrog :
- Codul muncii al R.S.R., Legea nr. 10/1972,ă publicat ă înă Buletinulă Oficial,ă
ParteaăI,ănr.ă140ădină1ădecembrieă1972,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
- Legea nr. 1/1970 - Legeaă organiz riiă şiă disciplineiă munciiă înă unit ileă
socialisteădeăstat,ăpublicat ăînăBuletinulăOficial,ăParteaăI,ănr.ă27ădină27ămartieă
1970,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
- Decretul nr. 63/1981 privind modul de recuperare a unor pagube aduse avutului
obştesc,ăpublicatăînăBuletinulăOficial,ăParteaăI,ănr.ă17ădină25ămartieă1981;
- Legea nr. 30/1990 privindă angajareaă salaria iloră înă func ieă deă competen ,ă
publicat ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă nr.ă 125ă dină 16ă noiembrieă
1990;
- Legea nr. 2/1991 privindă cumululă deă func ii,ă publicat ă înă Monitorulă Oficială
al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1991;
- Legeaă salariz riiă nr.ă 14/1991,ă publicat ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă
ParteaăI,ănr.ă32ădină9ăfebruarieă1991,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
- Legea nr. 6/1992 privindă concediulă deă odihn ă şiă alteă concediiă aleă
salaria ilor,ă publicat ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă nr.ă 16ă dină 10ă
februarie 1992;
- Legea nr. 68/1993 privindă garantareaă înă plat ă aă salariuluiă minim,ă publicat ă
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 15 octombrie 1993;
- Legea nr. 75/1996 privindăstabilireaăzilelorădeăs rb toareălegal ăînăcareănuă
seă lucreaz ,ă publicat ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I, nr. 150 din 17
iulieă1996,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
- art.ă 34ă şiă 35ă dină Legeaă nr.ă 130/1996 privindă contractulă colectivă deă munc ,ă
republicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă184ădină19 mai 1998.
(3)ă Peă dataă deă 1ă ianuarieă 2011ă seă abrog ă dispozi iileă Decretului nr. 92/1976
privindă carnetulă deă munc ,ă publicată înă Buletinulă Oficial,ă Parteaă I,ă nr.ă 37ă dină 26ă
aprilieă1976,ăcuămodific rileăulterioare.
──────────
NOT :
Reproducem mai jos prevederile art.ăII,ă IIIă şiăIVădinăLegeaănr.ă 40/2011 pentru
modificareaă şiă completareaă Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, care nu sunt
încorporateă înă formaă republicat ă aă Legii nr. 53/2003 - Codulă munciiă şiă careă seă
aplic ,ăînăcontinuare,ăcaădispozi iiăpropriiăaleăactuluiămodificator:
" Art. II. - (1) Contractele colective de munc ă şiăacteleă adi ionaleăîncheiateă
înă intervalulă deă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă legiă şiă pân ă laă 31ă
decembrieă 2011ă nuă potă prevedeaă oă durat ă deă valabilitateă careă s ă dep şeasc ă 31ă
decembrieă 2011.ă Dup ă aceast ă dat ,ă contracteleă colectiveă deă munc ă şiă acteleă
adi ionaleăseăvorăîncheiaăpeădurateăstabiliteăprinălegeaăspecial .

(2)ă Contracteleă colectiveă deă munc ă înă aplicareă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă
prezenteiălegiăîşiăproducăefecteleăpân ălaădataăexpir riiătermenuluiăpentruăcareăauă
fost încheiate.
Art. III. - Laădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiălegiăseăabrog :
- art. 23 alin. (1) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de
munc ,ă republicat ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă nr.ă 184 din 19 mai
1998,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
- art. 72 din Legea nr. 168/1999 privindă solu ionareaă conflicteloră deă munc ,ă
publicat ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă nr.ă 582ă dină 29ă noiembrieă
1999,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
Art. IV. - Prezentaă legeă intr ă înă vigoareă laă 30ă deă zileă deă laă dataă public riiă
în Monitorul Oficial al României, Partea I."
──────────
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