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CAPITOLUL I Munca şi legislația muncii

Obiective de învățare
Acest capitol introductiv prezintă informații generale privind dreptul muncii şi sfera de 
interes a legislației muncii. Obiectivele sale sunt:
 Utilizarea corectă a terminologiei de bază specifice dreptului muncii, îndeosebi 

privind părțile raportului de muncă şi contractul încheiat între acestea;
 Identificarea muncii dependente şi deosebirea sa de cea independentă;
 Cunoaşterea sferei dreptului muncii şi a granițelor acestuia;
 Dobândirea unei reprezentări clare asupra contractelor în temeiul cărora se poate 

presta munca şi identificarea, dintre acestea, a contractului de muncă.

1. Terminologie
Rolul tradiţional al dreptului muncii constă în protecţia salariatului, ca parte a con trac-
tului de muncă. Puterea de negociere a salariatului este diminuată ca urmare a faptului 
că, prin încheierea acestui contract, el urmează să îşi asigure mijloacele de existenţă, 
ceea ce face ca, de regulă, încheierea contractului să constituie o miză mai importantă 
pentru salariat decât pentru angajator. În teoria negocierii se spune că BATNA (Best 
Alternative to a Negotiated Agreement – cea mai bună alternativă la un acord ne go ciat) 
este cea care determină cine anume are forţa superioară la negocierea unui acord. 
Altfel spus, cel care s-ar găsi într-o poziţie mai favorabilă în eventualitatea în care ne-
gocierea ar eşua este cel mai puternic în desfăşurarea negocierii. Cel care nu are de 
ales, găsindu-se într-o poziţie mai puţin favorabilă în caz de neîncheiere a contrac tu lui, 
este cel mai slab în negociere. Adică, cel mai adesea, lucrătorul.

Aşadar, raportul juridic de interes pentru dreptul muncii se caracterizează prin două 
elemente: dependenţa economică şi subordonarea. Prin analiza acestor doi indicatori 
se pot identifica raporturile juridice care interesează dreptul muncii, şi anume cele care 
justifică protecţia pe care acesta, prin derogare de la normele de drept civil, este sus-
ceptibil a o acorda.

Prin urmare, dreptul muncii nu este interesat de muncă în general, ci doar de munca 
prestată în cadrul unui raport de muncă, în temeiul unui contract individual de 
mun că. Dar munca poate avea şi alte temeiuri: spre exemplu, poate fi desfăşurată în 
baza unui raport contractual de drept civil (munca independentă) sau în baza unui ra
port de serviciu, guvernat de dreptul administrativ, cum sunt raporturile de serviciu 
ale funcţionarilor publici, ale magistraţilor sau ale demnitarilor.

Persoana care prestează activitate în temeiul unui contract individual de muncă se 
numeşte salariat. Conceptul de angajat este mai larg, desemnând persoana fizică, 
parte a unui contract individual de muncă ori raport de serviciu, care prestează muncă 
pentru şi sub autoritatea unui angajator (art. 1 lit. g) din Legea dialogului social nr. 
62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare). Aşadar, în cadrul no-
țiunii de angajat intră atât salariații, cât şi funcționarii publici. Aceştia din urmă nu 
încheie contract individual de muncă şi nu sunt guvernați de Codul muncii, ci de o 
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CAPITOLUL II Angajarea

Obiective de învățare

Pe parcursul acestui capitol cititorul este familiarizat cu metodele de selecţie a can di-
daţilor la angajare, fiindu-i apoi prezentate, cronologic, etapele executării raportu lui 
in  dividual de muncă. Materialul este conceput astfel încât să permită identificarea ce -
lor mai importante limite ale negocierii contractului individual de muncă, a zonelor de 
per   misivitate şi a celor reglementate prin norme imperative ale legii. Obiectivele sale 
sunt:

 Identificarea etapelor procesului de angajare;

 Însuşirea metodelor de verificare a aptitudinilor profesionale ale candidaților;

 Înțelegerea consecințelor caracterului consensual al contractului de muncă şi a 
con ceptului de muncă nedeclarată;

 Identificarea corectă a efectelor încheierii unui contract de muncă, a drepturilor şi 
obli gațiilor părților generate cu acest prilej.

1. Etapele angajării

1.1. Oferta de muncă
După identificarea necesității încheierii unui contract individual de muncă şi a postu-
lui pe care urmează să fie făcută angajarea, angajatorul trece la elaborarea ofertei de 
muncă. 

Oferta de muncă poate fi:

a) adresată unei persoane determinate;

b) adresată unui grup determinat de persoane;

 Uneori chiar legea determină sfera persoanelor cărora trebuie să li se adreseze 
oferta.

De exemplu, oferta pentru ocuparea unui loc de muncă cu normă întreagă 
va fi făcută celor care muncesc deja în cadrul companiei, dar în temeiul unor 
contracte de muncă cu timp parţial. Şi invers, angajatorul fiind obligat să faci-
liteze transferurile de la normă întreagă la fracțiune de normă şi de la frac țiune 
de normă la normă întreagă (art. 107 din Codul muncii).

c) publică.

Cea mai semnificativă interdicţie în ceea ce priveşte oferta de muncă publică vizează 
impunerea de condiţii discriminatorii.

În prezent, principiul non-discriminării a părăsit perimetrul strict al raporturilor cu au-
to rităţile publice şi a început să intre în viaţa de zi cu zi, în cele mai frecvente din  tre 
contractele pe care le încheiem (contracte de vânzare-cumpărare, de loca ţiune, de 
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CAPITOLUL III Conținutul contractului individual de muncă

Obiective de învățare
Prezentul capitol aduce informații privind clauzele unui contract de muncă şi efec tele 
lor. Obiectivele sale sunt:
 Identificarea clauzelor legale şi a celor nelegale într-un contract de muncă;
 Cunoaşterea limitelor în care s-ar putea negocia o clauză a contractului de muncă;
 Cunoaşterea reglementărilor generale europene şi naționale privind timpul de 

muncă;
 Definirea efectelor fişei postului în executarea contractului de muncă;
 Cunoaşterea celor mai frecvente clauze facultative şi a interesului negocierii lor.

Contractul individual de muncă are un conținut prestabilit de lege. El cuprinde astfel o 
serie de clauze obligatorii; alături de acestea, părțile vor putea însă negocia şi insera şi 
unele clauze facultative – denumite de Codul muncii clauze speciale.

1. Clauze obligatorii în contractul individual de muncă

1.1. Obiectul contractului individual de muncă
Principalul obiect al contractului individual de muncă îl constituie prestarea muncii – 
de către salariat – şi plata acestei munci – de către angajator.

Cu privire la munca prestată de salariat, art. 15 din Codul muncii prevede că „este in-
terzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, încheierea unui contract individual de muncă 
în scopul prestării unei munci sau a unei activităţi ilicite sau imorale”.

Prestarea muncii de către salariat se realizează în considerarea salariului, dar şi a altor 
elemente, legate de condiţiile asigurate de angajator şi, eventual, de alte avantaje.

Dacă munca se prestează în temeiul unui contract individual de muncă, plata acesteia 
este salariul. În plus, angajatorul poate acorda o serie de avantaje în natură, menite a 
compensa prestaţia salariatului. Neprestarea muncii atrage imediat neplata salariului. 
Chiar dacă uneori angajatorul continuă să plătească salariatului o anumită remuneraţie, 
această remuneraţie nu va avea caracter de salariu.

Absenţa acestui element în cadrul obiectului contractului individual de muncă îl trans-
formă într-un contract de muncă voluntară.

1.2. Durata contractului individual de muncă
Potrivit art. 12 din Codul muncii, contractul individual de muncă se încheie pe durată 
ne determinată. Prin excepţie, contractul individual de muncă se poate încheia şi pe 
durată determinată, în condiţiile expres prevăzute de lege.

Un contract încheiat pe durată determinată, în condițiile art. 82 şi următoarele din Co-
dul muncii, trebuie să cuprindă termenul pentru care se încheie. În absența acestei 
men țiuni, contractul se consideră încheiat pe durată nedeterminată.
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CAPITOLUL IV Contractele de muncă atipice

Obiective de învățare
 Dobândirea unei imagini asupra categoriilor de contracte de muncă ce se înde-

părtează de la standard şi a posibilității de a le diferenția;

 Familiarizarea cu contractele atipice reglementate de dreptul românesc – pe du-
rată determinată, cu fracțiune de normă, de muncă temporară sau de muncă la 
domiciliu;

 Luarea la cunoştință a existenței unor contracte atipice încă nereglementate în 
drep tul nostru.

1. Contractul încheiat pe durată determinată
Modul de reglementare a contractelor de muncă pe durată determinată va trebui să 
respecte, în fiecare stat membru, dispoziţiile adoptate la nivel european, prin Directiva 
1999/70/CE din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată de-
terminată, încheiat între CES, UNICE şi CEEP, care debutează cu o recunoaştere a poziţiei 
privi le giate a contractului standard în raport cu cel pe durată determinată, fără a nega 
însă utilitatea acestuia din urmă:

„Părțile prezentului acord recunosc faptul că forma generală de raport de muncă între 
angajatori şi lucrători este şi va continua să fie contractul pe durată nedeterminată. 
Ele recunosc de asemenea faptul că, în anumite împrejurări, contractele de muncă pe 
durată determinată răspund nevoilor angajatorilor şi ale lucrătorilor.

Prezentul acord stabileşte principiile generale şi cerințele minime legate de munca 
pe durată determinată, recunoscând faptul că aplicarea lor detaliată trebuie să țină 
sea ma de realitățile situațiilor naționale, sectoriale şi sezoniere specifice. El ilustrează 
dis ponibilitatea partenerilor sociali de a stabili un cadru general pentru asigurarea 
egalității de tratament pentru lucrătorii cu contract de muncă pe durată determinată, 
protejându-i împotriva discriminării, şi pentru folosirea contractelor de muncă pe du-
rată determinată pe o bază acceptabilă atât pentru angajatori, cât şi pentru lucrători”.

Reglementând contractul de muncă pe durată determinată, Codul românesc al muncii 
a introdus toate cele trei condiţii consacrate în acordul-cadru:

� solicitând un motiv obiectiv, dintre următoarele:

a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu ex-
cepţia situaţiei în care acel salariat participă la grevă;

b) creşterea şi/sau modificarea temporară a structurii activităţii angajatorului;

c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;

d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul 
de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;

e) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, în de-
plineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă;
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CAPITOLUL V Modificarea şi suspendarea contractului  
individual de muncă

Obiective de învățare
	Familiarizarea cu delegarea şi detaşarea, ca modalități de modificare unilaterală a 

contractului de muncă;

	Cunoaşterea situațiilor de suspendare şi deosebirea suspendării din inițiativa une-
ia dintre părți de suspendarea de drept;

	Evaluarea corectă a consecințelor fiecărui tip de suspendare şi înțelegerea efecte-
lor acestora asupra încetării contractului de muncă.

Cum raportul de muncă este de cele mai multe ori un raport de durată, este foarte 
po sibil ca pe parcursul derulării sale să intervină necesitatea unor modificări ale ca-
dru lui inițial. Fie salariatul nu mai este necesar pe poziția pe care fusese angajat, ci pe 
o altă poziție, fie apar elemente noi care trebuie inserate în contract, fie salariul su feră 
modificări, fie salariatul este promovat sau, dimpotrivă, trecut într-o poziție de exe cu-
ție. În orice situație în care apare necesitatea unei modificări trebuie reținut că acea s   ta 
nu poate interveni decât cu acordul salariatului. Regulile generale de drept opresc mo-
dificarea contractului (care este o înțelegere între părți) prin voința doar a uneia dintre 
părțile contractante. 

Art. 41 alin. (1) din Codul muncii prevede în acest sens că un contract individual de 
muncă poate fi modificat numai prin acordul părților. Mai mult, potrivit art. 17 alin. (5) 
din Codul muncii, orice modificare a unuia dintre elementele contractului impune în-
che ierea unui act adițional, care va fi fireşte semnat şi de salariat.

Actele adiționale au regimul juridic al contractului de muncă însuşi; se încheie în formă 
scrisă şi se înregistrează în ReviSal în preziua modificării.

În anumite cazuri, modificarea intervine pentru evitarea concedierii. Este vorba, spre 
exemplu, despre trecerea pe o altă muncă, propusă de angajator potrivit art. 64 din 
Codul muncii prealabil unei concedieri pentru inaptitudine fizică şi/sau psihică sau 
pentru necorespundere. Salariatul are la dispoziție 3 zile pentru a accepta o astfel de 
pro punere. 

Suspendarea contractului individual de muncă reprezintă suspendarea prin  cipalelor 
lui efecte: prestarea muncii şi plata salariului. Temporar, munca nu se pres tează şi sala-
riul nu se plăteşte.

1. Delegarea
Una dintre situațiile în care contractul de muncă poate fi modificat unilateral de către 
angajator este delegarea. Aceasta reprezintă exercitarea temporară de către sala riat, 
din dispoziţia angajatorului, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de 
serviciu în afara locului său de muncă.
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CAPITOLUL VI Încetarea contractului individual de muncă

Obiective de învățare
Acest capitol are cel mai pronunțat caracter practic din manual. El scoate în evidență 
di fi cultățile pe care le pune fiecare tip de încetare a contractului individual de muncă 
în parte, şi în mod deosebit conce die rile. Obiectivele sale sunt:

 Cunoaşterea tipurilor de încetare de drept a contractului individual de muncă şi 
de concediere;

 Distingerea concedierii disciplinare de cea pentru necorespundere profesională;

 Cunoaşterea procedurilor privind fiecare tip de concediere;

 Cunoaşterea elementelor demisiei şi a procedurii înregistrării ei.

1. Încetarea prin acordul părților
Potrivit art. 55 din Codul muncii, contractul individual de muncă poate înceta astfel:

a) de drept;

b) ca urmare a convenției părților, la data convenită de acestea;

c) ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, în cazurile şi în condițiile li-
mitativ prevăzute de lege.

Cu privire la cea de-a doua ipoteză – încetarea ca urmare a convenției părților –, Co-
dul muncii nu mai cuprinde alte precizări. Astfel, trebuie aplicate regulile generale ale 
drep tului comun.

Aşadar, înțelegerea dintre părți cu privire la încetarea contractului de muncă este un 
contract, care va trebui să respecte toate regulile din acest domeniu. Acesta reprezintă 
o întâlnire a ofertei uneia dintre părți cu acceptarea. Oferta poate fi revocată deci 
numai înainte de a fi fost acceptată. Ambele părți trebuie să fie în cunoştință de cauză 
şi să nu se afle sub imperiul vreunui viciu de consimțământ.

Acordul părților cu privire la încetarea contractului de muncă:

– va cuprinde momentul exact al încetării raportului de muncă;

– va putea cuprinde şi alte elemente, cum ar fi: reglementarea regimului locuinței 
de serviciu, plata unei indemnizații salariatului la încetarea contractului, data eli-
berării fişei de lichidare etc.;

– nu va putea cuprinde o clauză de neconcurență. Într-adevăr, din modul de redac-
tare a art. 22 din Codul muncii rezultă că o clauză de neconcurență cu efecte după 
ce contractul de muncă a luat sfârşit poate fi doar continuarea unei clauze de ne-
concurență aplicabile pe parcursul contractului de muncă. Cu alte cuvinte, dacă o 
asemenea clauză nu există în contractul individual de muncă al salariatului, ea nu 
va putea fi cuprinsă pentru prima oară acum, la încetarea contractului;

– deşi legea nu prevede expres, este recomandabilă încheierea unui înscris în care 
să fie exprimată intenția părților de încetare a raportului de muncă. Înscrisul va fi 
semnat de ambele părți.
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CAPITOLUL VII Raporturile colective de muncă

Obiective de învățare
	Familiarizarea cu reglementările de drept al muncii aplicabile sindicatelor, pa tro-

natelor şi contractelor colective de muncă ce intervin între acestea;

	Însuşirea cunoştinţelor necesare interpretării logice a textelor de lege şi formarea 
de deprinderi şi abilităţi în domeniul negocierii şi încheierii de contracte colective, 
precum şi al prevenirii conflictelor colective de muncă;

	Identificarea şi rezolvarea conflictelor de muncă pe baza unui set esenţial de cu-
noştinţe în domeniu, precum şi a situaţiilor în care poate interveni greva; 

	Dobândirea informaţiilor juridice necesare pentru soluţionarea amiabilă a con-
flic telor de muncă prin mediere sau conciliere, precum şi pentru supunerea unui 
atare conflict arbitrajului, respectiv pentru apelul la forma cea mai severă de pro-
test sindical, greva.

Față de dreptul civil, din care s-a desprins, ramura dreptului muncii a adus cu sine o 
particularitate semnificativă: posibilitatea uneia dintre părțile contractante de a ne -
go cia şi acționa nu numai individual, ci şi în colectiv, compensând astfel, prin forța pe 
care o reprezintă ca grup, deficitul de forță al unei negocieri individuale. Astfel s-a năs-
cut una dintre componentele esențiale ale dreptului muncii, şi anume dreptul colectiv 
al muncii, înțeles ca ansamblu al reglementărilor raporturilor – paşnice sau conflic-
tuale – dintre colectivul lucrătorilor şi angajator.

În plus, unele dintre drepturile de care beneficiază salariații se definesc prin chiar carac-
terul lor colectiv. Este cazul, spre exemplu, al dreptului la grevă, al dreptului la negocieri 
colective sau al unora dintre componentele dreptului la informare şi consultare. Ca 
urmare, salariatul apare legat nu numai de angajator, prin contractul individual de 
muncă încheiat cu acesta, dar şi de colectivitatea căreia îi aparține, apartenență ce 
con stituie premisa recunoaşterii unora dintre drepturile şi libertățile sale. Unele din-
tre drepturile colective le va exercita personal, cum este dreptul la grevă, în timp ce 
alt ele, ca, de exemplu, dreptul la negocieri colective de muncă, le va exercita prin re-
prezentanții colectivului din care face parte. 

Numit uneori „drept industrial”, dreptul colectiv al muncii apare aşadar ca fiind acea 
componentă a dreptului muncii care guvernează raporturile – când de cooperare, când 
conflictuale – dintre partenerii sociali, incluzând drepturile şi obligațiile acestora pri-
vind informarea şi consultarea reciprocă, negocierea colectivă, precum şi instrumen-
tele de presiune care stau la dispoziția lucrătorilor pe parcursul derulării acestei ne-
gocieri. Ca principiu, o astfel de componentă a dreptului muncii permite lucrătorilor 
să utili zeze diferitele libertăți (libertatea de asociere, libertatea grevei, libertatea de 
expresie etc.) pentru a externaliza divergențele, dincolo de locul de muncă propriu-zis.

Particularitatea dreptului muncii față de alte ramuri de drept o constituie faptul că, 
alături de izvoarele legale, are şi izvoare negociate. Acestea din urmă nu constituie 
un rezultat al manifestării de voință a legiuitorului, ci al acordului de voințe intervenit 




