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INSPECTOR RESURSE UMANE 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

Denumire modul: INSPECTOR RESURSE UMANE 

Grup ţintă: personalul furnizorilor de servicii sociale 

Titular modul/Formator: Livia Gaga  
Buget timp: 64 ore 

 Activităţi teoretice: 24 ore 

 Activitaţi practice: 40 ore 

Competenţe specifice ocupaţiei: 

 Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului 

 Organizarea recrutării şi selecţiei personalului 

 Întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat 

 Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la bugetul de stat 

Competenţe fundamentale: 

  Lucrul în echipă 

  Dezvoltarea profesională 

  Oferirea informaţiilor privind problemele de personal 

  Planificarea activităţii proprii 

  Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului utilizând PC-ul 

 

Nr. crt. Denumirea modulului 
Număr ore 

Total Pregătire teoretică Instruire practică 

1 Întocmire şi gestionare a documentelor de evidenţă a 
personalului 

 

6 2 4 

2 Organizarea recrutării şi selecţiei personalului 8 2 6 

3 Întocmirea şi gestionarea carnetelor de muncă ale 
personalului angajat 

8 2 6 

4 Întocmirea dosarului de pensionare 8 3 5 

5 Întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat 6 1 5 

6 Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile        
la Bugetul de stat 

6 2 4 

7 Lucru în echipă 7 3 4 

8 Formarea profesională 7 2 5 

9 Oferirea informaţiilor privind problemele de personal 2 1 1 

10 Planificarea activităţii de resurse umane 2 1 1 

11 Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului            

utilizând PC-ul 

4 2 2 

 TOTAL 64 21 43 

 

Metodologia didactică: 

Tehnici educaţionale: prezentări, dezbateri, brainstorming, exerciţii, studii de caz, joc de rol. 

Mijloace educaţionale: tablă, videoproiector, prezentări power-point, foi cu exerciţii, fişe de lucru. 
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Departamentul de resurse umane răspunde de cea mai mare investiţie a unei societăţi şi 

anume de oameni. 

Angajaţii, asigură tot ce înseamnă resursa umană pentru evoluţia firmei, de aceea inspectorii 

de resurse umane sunt specialiştii care au misiunea de a găsi soluţii pentru bunul mers al firmei, şi 

oamenii potriviţi pentru posturile cheie. 
Inspectorul de resurse umane, prin poziţia pe care o deţine în cadrul departamentului de 

resurse umane, participă activ la gestionarea resurselor umane prin implicarea directă în procesul 

prin care organizaţia îşi recrutează, angajează, derulează şi încetează raporturile de muncă cu 

salariaţii. Pentru a-şi putea îndeplini eficient rolul care-i revine în cadrul organizaţiei, competenţele 

inspectorului de resurse umane trebuie să acopere următoarele domenii: 

1. Domenii de competenţe specifice: 

- întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului; 

- organizarea recrutării şi selecţiei personalului; 

- întocmirea dosarului de pensionare; 

- întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat; 

- întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la bugetul de stat. 

2. Domenii de competenţe generale la locul de muncă: 

- oferirea informaţiilor privind problemele de personal; 

- planificarea activităţii proprii; 

- administrarea bazei de date de evidenţă a personalului utilizând PC-ul. 

3. Domenii de competenţe fundamentale: 

- lucrul în echipă; 

- dezvoltarea profesională. 

În funcţie de dimensiunea organizaţiei şi modul de organizare a departamentului de resurse 

umane, competenţele legate de salarizarea personalului şi gestionarea declaraţiilor privind 

contribuţiile la bugetul de stat pot să nu fie solicitate inspectorului de resurse umane.  

 

Inspectorul de resurse umane 
Pentru asigurarea cu resurse umane a organizatiei inspectorul de resurse umane are 

urmatoarele sarcini: 

A. Recrutarea 

 publică anunţurile pentru ocuparea posturilor vacante;  

 primeşte şi verifică dosarele candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante. 

B. Selecţia  

 pregăteşte dosarele de concurs în funcţie de criteriile de selecţie stabilite şi le prezintă 

comisiei de concurs. 

 redactează Procesul Verbal, întocmeşte şi afişează listele candidaţilor admişi la concurs 

 anunţă candidaţii admişi la concurs. 

C. Încadrarea  

 întocmeşte contractul individual de muncă, întocmeşte fişa postului 

INTRODUCERE 
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 înregistrează persoană nou angajată în Registrul electronic de evidenţă a personalului 

 constituie Dosarul individual al persoanelor nou angajate 

 răspunde de exactitatea datelor trecute în registrul de evidenţă a persoanelor şi a actelor 

întocmite. 

D. Evidenţa activităţii Resurselor Umane 

 urmăreşte şi înregistrează în Registrul de evidenţă modificările care intervin în 

activitatea profesională a salariaţilor. 

 eliberează la cerere copii după pagina personală din Registrul de Evidenţă 

 eliberează legitimaţii tuturor angajaţilor organizaţiei 

 ţine evidenţa muncii prestate, a concediilor fără plată, a absenţelor nemotivate şi le 

operează în Registru 

 asigură arhivarea şi securitatea documentelor de personal 

 întocmeşte situaţii statistice 

 întocmeşte acte adiţionale la C.I.M. pentru toate modificările ce intervin în executarea 

C.I.M. (elementele componente) 

 răspunde de secretul şi securitatea documentelor de personal 

E. Încetarea activităţii Resurselor Umane  

 întocmeşte actele necesare în vederea încetării CIM 

 întocmeşte documentele necesare pentru pensionare sau somaj 

 înregistrează în Registru încetarea activităţii - modalitatea de încetare şi nr. deciziei 

 eliberează copie după fişa personală din Registru 

F. Salarizare 

 calculează drepturile salariale lunare şi contribuţiile la bugetul statului aferente 

 întocmeşte statul de plată lunar 

 întocmeşte şi depune lunar declaraţia unică privind contribuţiile la bugetul de stat. 
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1. DREPTUL MUNCII – PERSPECTIVA COMUNITARĂ ŞI ACTUALITATEA INTERNĂ 

1.1.   PERSPECTIVA COMUNITARĂ 

- libertatea circulaţiei lucrătorilor – Tratatul de la Roma  

Se defineşte prin dreptul de a răspunde la oferte privind locurile de muncă, de a se deplasa în acest 

scop pe teritoriul statelor membre, de a rămîne pe teritoriul statelor membre, pentru a desfăşura o 

activitate, precum şi de a rămîne pe teritoriul unuia din acestea după ce o persoană a desfăşurat o 

activitate. ( art 48 par. 3) 

- drepturile acordate de art 48 al Tratatului CEE şi de legislaţia derivată pentru lucrători şi 

familiile acestora. 

- liberul acces la angajare şi egalitate de tratament 

 

1.2. ACTUALITATEA INTERNĂ 

1.2.1.  Principii care guvernează relaţiile de muncă (Codul Muncii) 

 

1.2.1.1. Principiul neîngrădirii dreptului la muncă şi libertatea muncii  

 Principiul neîngrădirii dreptului la muncă şi libertatea muncii implică: 

 libertatea de a muncii 

 libertatea de a nu muncii 

 excluderea muncii forţate 

Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea acestui principiu este nul de drept – 

constatată de instanţa de judecată (nulitate judiciară). 

Reglementat de: 

 Codul muncii – Legea nr. 53/2003 (art. 3 şi art. 4); 

 Constituţia României (art. 41 şi art. 42); 

 Codul Penal (art. 203); 

 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (art. 6); 

 Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 29 din 1930 – privind munca forţată sau 

obligatorie. 

 

1.2.1.2. Principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii 

Principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii funcţionează atât în ceea 

ce priveşte angajatorii cât şi angajaţii. 

Acest principiu implică: 

 lipsa discriminării propriilor salariaţi de către angajator la încheierea, executarea, 

modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă; 

CAPITOLUL 1. 
ÎNTOCMIREA ŞI GESTIONAREA DOCUMENTELOR DE EVIDENŢĂ 

A PERSONALULUI 
LEGISLAŢIA CARE REGLEMENTEAZĂ RELAŢIILE DE MUNCĂ 
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 organizaţiile salariaţilor (sindicatele) nu trebuie să-i trateze diferit pe angajatori sau 

asociaţilor acestora; la fel şi angajatorii sau asociaţiile patronale faţă de organizaţiile 

sindicale; 

 autorităţile publice (A.J.O.F.M., Inspecţia Muncii, ministerele etc.) trebuie să trateze 

partenerii sociali fără nici o discriminare. 

Acest principiu este reglementat de: 

 Codul Muncii – Legea nr. 53/2003 (art. 5 şi art. 6); 

 Constituţia României (art. 16 şi art. 41); 

 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 – privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare (art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9); 

 Legea 202/2002 – privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (art. 6, art. 7, art. 8, art. 

13, art. 33, art. 34); 

 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului  (art. 23); 

 Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 111/1958 – privind discriminarea în 

domeniul forţei de muncă şi exercitarea profesiei. 

 

1.2.1.3. Principiul liberei asocieri 
Principiul liberei asocieri implică: 

 dreptul salariaţilor de a se asocia liberi în organizaţii sindicale; 

 dreptul angajatorilor de a se asocia în asociaţii patronale; 

 expresia acestui principiu o constituie încheierea contractului colectiv de muncă. 

Acest principiu este reglementat de: 

 Codul Muncii – Legea nr. 53/2003 (art. 7, art. 217 – 223, art. 231 – 235); 

 Constituţia României (art. 37); 

 Legea 356/2001 – Legea patronatelor; 

 Legea 54/2003 – Legea sindicatelor; 

 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (art. 20, art. 23). 

 

1.2.1.4. Principiul consensualităţii şi bunei credinţe în relaţii de muncă 
Principiul consensualităţii şi bunei credinţe în relaţii de muncă implică: 

 buna-credinţă (loialitate, fidelitate, cooperare); obligaţia părţilor de a se informa reciproc şi 

de a se consulta cu privire la elementele necesare încheierii sau modificării contractului 

individual de muncă; 

 consesualitatea – încheierea contractului individual de muncă prin acordul părţilor care pot 

negocia diversele clauze ale contractului individual de muncă; 

 respectarea ordinii de drept şi a regulilor morale. 

Reglementare: 

 Codul Muncii– Legea nr. 53/2003 (art. 8, art. 39 – 40); 

 Codul Civil (art. 970); 

 Legea 130/1996 – privind contractele colective de muncă (art. 2). 

 

 

1.2.1.5.  Protecţia salariaţilor 
Conţinut: 
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- rezultat al subordonării salariatului faţă de angajator pe parcursul exercitării contractului 

individual de muncă. 

Implică: 

 dreptul la protecţie socială a muncii; 

 măsuri pentru securitatea şi igiena muncii; 

 regimul de muncă al femeilor şi tinerilor; 

 instituirea unui salariu minim garantat; 

 repaus săptămânal; 

 concediu de odihnă plătit; 

 condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, sănătate şi securitate în muncă. 

Reglementare: 

 Codul Muncii – Legea 53/2003 (art. 6) 

 Constituţia României (art. 38) 

 

1.2.1.6. Stabilitatea relaţiilor de muncă 
 Aceasta este garantată prin regula încheierii contractului individual de muncă pe durată 

nedeterminată; posibilitatea modificării contractului individual de muncă, în principiu, doar prin 

acordul părţilor, dispoziţii normative restrictive cu privire la concediere, care trebuie să aibă o cauză 

reală şi serioasă. 

 Reglementare: 

 Codul Muncii – Legea nr. 53/2003. 

 

1.2.2. Reglementarea de către angajator a regulilor de ordine interioară în cadrul 

unităţii 

1.2.2.1. Regulamentul de ordine interioară 

Regulamentul intern reglementează în  mod concret, în  baza legislaţiei muncii, în  principal, 

problemele de ordin disciplinar în  cadrul societăţii. Se întocmeşte de către angajator, cu consultarea 

sindicatului sau a reprezentanţilor salariatilor  şi se aduce la cunoştinţa tuturor salariaţilor prin grija 

angajatorului, respectiv prin afişare la sediul său. 

Salariaţii au obligaţia să respecte regulile generale privind organizarea muncii, disciplina şi 

toate celelalte dispoziţii prevăzute de regulament. Prevederile regulamentului intern sunt obligatorii 

nu numai pentru salariaţi, ci  şi pentru cei delegaţi sau detaşaţi, pentru ucenici şi pentru toate 

persoanele care desfăşoară activităţi în  cadrul unităţii respective. 

Regulamentul intern cuprinde: 

 reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii; 

 reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de 

încălcare a demnităţii; 

 drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor; 

 procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor; 

 reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; 

 abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; 

 reguli referitoare la procedura disciplinară; 

 modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice; 

 criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor. 
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1.2.2.2. Postul - definiţie şi componente  

Postul reprezintă ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competentelor şi responsabilităţilor 

desfăşurate în mod organizat şi permanent de către o persoană, pentru care aceasta primeşte un 

salariu şi beneficiază de celelalte componente ale sistemului de remunerare.   

Pe lângă obţinerea unei remuneraţii, angajaţii au şi alte determinări legate de postul ocupat, 

cum ar fii statutul social, posibilităţile de valorificare a experienţelor profesionale sau componentele 

propriului sistem de valori şi nevoi individuale.  

           De multe ori termenii de "post", funcţie", "serviciu" sunt folosiţi unul în  locul celuilalt, însă 

între acestea există unele diferenţe. 

Funcţia este definită prin activitatea pe care o prestează o persoana, în  mod sistematic  şi 

organizat, în  schimbul unui salariu. Pentru realizarea unei funcţii pot exista unul sau mai multe 

posturi. 

 Serviciul se poate defini ca îndatorirea sau ocupaţia pe care o persoana o are în  calitate de 

salariat.  

În definirea postului se recurge la obiective, sarcini, autoritate, responsabilitate.  

 Obiectivele postului, respectiv obiectivele individuale pe care ocupantul acelui post trebuie 

sã le realizeze sunt derivate din obiectivele compartimentului, departamentului etc. şi 

respectiv, din obiectivele generale ale firmei.  

 Îndeplinirea obiectivelor presupune realizarea sarcinilor, adică a unor procese de muncã 

mai simple sau mai complexe, corelate cu sarcini ale altor persoane, ocupante ale unor 

posturi din acelaşi departament, atelier, secţie etc.  

 Mijloacele care pot fi folosite de ocupantul unui post pentru îndeplinirea sarcinilor care-i 

revin constituie competenţa sau autoritatea formală asociată postului. Atingerea 

obiectivelor individuale implicã un anumit nivel de competenţã (autoritate) care trebuie sã 

fie corelat cu responsabilitatea.  

 Responsabilitatea este obligaţia ce revine ocupantului unui anumit post pentru realizarea 

sarcinilor şi îndeplinirea obiectivelor, dar şi răspunderea pentru felul în care îşi exercitã 

autoritatea (competenţa), pentru urmările pe care le are activitatea desfăşurată. 

Responsabilitatea stă la baza unui anumit nivel şi tip de recompense şi sancţiuni.  

Posturile de muncă se caracterizează prin:  

 dinamicitate; 

 îşi schimbă continuu conţinutul ; 

 apar sarcini noi; 

 implicaţiile psihologice. 

Pentru fiecare post sunt necesare:  

 documentare tehnică utilizând documentaţiile existente; 

 alte fişe proiectate pentru posturi similare din alte companii etc.  

 dicţionare care prezintă succinte descrieri ale profesiunilor existente şi care pot ajuta la 

redactarea fişelor de post.  

În România există nomenclatorul autohton de profesii: 

„Clasificarea ocupaţiilor din România” (1995, 2003, 2005). 

 Analiza postului consta în  studierea acestuia din punct de vedere al atribuţiilor ce ii revin, 

al responsabilităţii, al nivelului de pregătire necesar ocupantului sau  şi  al condiţiilor de ocupare. 
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 Metode de analiză a postului: observarea, interviul, chestionarul, metoda incidentelor 

critice.  

 Observarea – metodă directă de culegere a informaţiilor. Are avantajul de a asigura 

omogenitatea concluziilor dar consumă mult timp.  

 Interviul – conversaţia operatorului cu persoana care ocupă postul. Se face pe baza unui 

interviu structurat sau nestructurat.  

 Chestionarul – procedură scrisă, este mai operativ.  

 Metoda incidentelor critice – se iau în studiu evenimentele produse în segmentul 

activităţilor pe parcursul activităţii (momente critice).  

 Etape - analiza postului se efectuează în  trei etape: 

1. identificarea postului;  

2. descrierea atribuţiilor;  

3. evidenţierea cerinţelor postului faţa de ocupantul sau.  

Descrierea postului se materializează în fişa postului. 

Fişa postului 

 este personalizată 

 ea diferă de la o întreprindere la alta, fiind „construită” pentru întreprinderea în cauzã şi 

reflectă percepţia respectivei întreprinderi legată de postul respectiv de muncă 

Existenţa unei fişe a postului are o triplã importanţã: 

a) pentru ca raporturile de muncã sã se desfãşoare în condiţii bune, acestea conţinând o 

serie de informaţii privind limitele de responsabilitate, atribuţiile, interacţiunea cu alte posturi, 

condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cel care ocupă postul respectiv; serveşte ca punct de 

pornire în întocmirea anunţurilor de recrutare; 

b) în cazul unui conflict de muncă ajuns în instanţã, fişa postului poate fi folosită ca probă; 

c) pentru construirea cu profesionalism a grilelor de salarizare (este un instrument de 

evaluare a performanţelor angajaţilor). 

 

Conţinutul fişei postului 

a) Identificarea şi definirea postului 

b) Integrarea în structura organizatorică 

c) Principalele atribuţii 

d) Responsabilităţi 

e) Condiţii ale postului 

f) Cerinţele postului 

g) Aptitudini necesare postului 

h) Resursele „puse” la dispoziţia deţinătorului postului 

 

a) Identificarea şi definirea postului - se face conform COR (Clasificarea Ocupatiilor din 

Romania)  

Obiectivele principale ale postului de muncã -  se trec doar câteva obiective majore care 

caracterizează postul de muncă respectiv, fără prea multe detalieri.  

De exemplu, pentru postul de secretar asistent director (COR- 343102) obiectul activităţii constă în: 

evidenţa pe calculator a agendei de activităţi a directorului, programarea clienţilor, distribuirea 

mesajelor directorului către departamentele organizaţiei.  

b) Integrarea în structura organizatorică  
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 Este vorba de poziţia postului de muncă în structura ierarhică a organizaţiei.  

 Sunt definite poziţiile de subordonare, distanţa faţă de posturile superioare pe cale 

ierarhică, relaţiile cu posturile învecinate şi cu cele din subordine.  

 Este importantă menţionarea tipurilor de relaţii ierarhice, funcţionale şi de reprezentare. 

Aceastã informaţie este utilă în vederea stabilirii unui plan de promovare.  

c) Principalele atribuţii  

 Se prezintă sintetic atribuţiile necesare atingerii scopului postului (care sunt principalele 

activităţi realizate de persoana care ocupă postul astfel încât să fie atins scopul pentru care 

există postul).  

 Atribuţiile ce vor fi înregistrate reprezintă un grup de activităţi şi acţiuni ce se cer efectuate 

de către angajat pentru a răspunde obiectivului postului de muncã respectiv.  

d) Responsabilităţi  

 conţine lista de obligaţii, îndatoririle care revin deţinătorului postului de muncã şi pe care 

acesta trebuie să „se achite”; 

 sunt prezentate responsabilităţile deţinătorului postului de muncă faţă de oameni, materiale, 

bani, unelte, echipamente etc.  

 este util să se menţioneze şi rezultatele îndeplinirii responsabilităţilor şi activităţilor 

respective; 

 De exemplu: cantitatea minimă de produse de realizat, standardele de calitate, utilizarea 

eficientă a resurselor etc.  

e) Condiţii ale postului  

 condiţiile de mediu şi condiţiile fizice ale muncii care pot influenţa sănătatea şi starea de 

confort a angajaţilor; 

 relaţiile interpersonale din cadrul organizaţiei;  

 dacã angajatorul trebuie să lucreze în echipă sau are de-a face cu diferite alte persoane, se va 

specifica natura acestor relaţii; 

 se menţionează programul de muncă (orar fix, flexibil, de 8 ore, de 4 ore etc.), posibilităţile 

de lucru peste program.  

f) Cerinţele postului  

 studii, experienţă, cunoştinţele pe care trebuie să le aibă ocupantul postului; 

 pregătirea necesarã postului de muncã este o precondiţie pentru angajare; 

 de obicei, cerinţele educaţionale sunt trecute în anunţul de recrutare, adesea fiind o condiţie 

inclusă în activitatea de preselecţie; 

 aici pot fi trecute şi cursurile pe care trebuie să le urmeze un angajat înainte de a începe 

efectiv sã muncească sau pe care trebuie să le parcurgă în vederea promovării;  

 poate fi prezentată şi o schemă de promovare. 

g) Aptitudini necesare postului  

 Cunoştinţe, deprinderi, calităţi personale, aptitudini, personalitate, motivare şi stil de 

gândire.  

 Spre exemplu: pentru postul de secretar  

� să ştie să lucreze cu un anumit soft,  

� să vorbească o limbă străină,  

� să aibă capacitate de sinteză,  

� să aibă foarte bune abilităţi de comunicare,  
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� aspect fizic agreabil etc. 

 

h) Resurse „puse” la dispoziţia deţinătorului postului  

 Sunt precizate condiţiile materiale ale muncii – unelte şi materiale cu care se lucrează, acces 

la aparatură, mijloace de deplasare etc.  

 

1.2.3. Categorii de angajatori  

1.2.3.1. Angajatorul persoană juridică 

 Angajatorii persoane juridice cuprind toate tipurile de societăţi comerciale  precum şi 

instituţiile publice. Pot avea calitate de angajatori şi entităţile cu personalitate juridică de tipul  

fundaţii, asociaţii, unităţi administrative, cooperative, partide politice. ( entităţi nonprofit) 

În această categorie  sînt cuprinse  şi aşezămintele de cult. De asemenea , au calitate de 

angajator şi organizaţiile sindicale. 

Societăţile comerciale (Legea nr. 31/1990) au posibilitatea organizării activităţii în cadrul 

unor dezmembrăminte : 

Filialele sunt societăţi comerciale cu personalitate juridică şi se înfiinţează într-una dintre formele 

de societate enumerate de lege (SA,  SRL, SNC, SCS)  şi în condiţiile prevăzute pentru acea forma. 

Ele vor avea regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit. 

Sucursalele sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor comerciale şi se 

înmatriculează, înainte de începerea activităţii lor, în registrul comerţului din judeţul în care vor 

funcţiona. 

Dacă sucursala se înfiinţează într-o localitate din acelaşi judeţ sau în aceeaşi localitate cu 

societatea fondatoare, ea se va inmatricula în acelaşi registru al comerţului, însă distinct, ca 

înmatriculare independenta. Regimul juridic al sucursalei se aplica oricărui alt sediu secundar, 

indiferent de denumirea lui, căruia societatea care îl înfiinţează îi atribuie statut de sucursala. 

Celelalte sedii secundare - agenţii, reprezentante sau alte asemenea sedii - se menţionează numai în 

cadrul înmatriculării societăţii în registrul comerţului sediului principal. 

Punctul de lucru este un centru de activitate unde societatea îşi desfăşoară activitatea în altă 

locaţie decât sediul social. Prin punct de lucru stabil se înţelege un centru de activitate din structura 

unui agent economic cu personalitate juridică, având un caracter fix sau permanent, cum ar fi un 

birou, o fabrică, un magazin, un atelier, o mină, un puţ petrolier ori de gaze, o carieră sau orice alt 

loc de extracţie a resurselor naturale şi altele asemenea. 

În conformitate cu prevederile art. 71 din Ordonanţa Guvernului nr. 92 din 24 decembrie 

2003, republicată, privind Codul de Procedură Fiscală, contribuabilii au obligaţia de a declara 

organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 

30 de zile, înfiinţarea punctelor de lucru denumite în continuare sedii secundare.             

Pentru sediile secundare care au peste 5 salariaţi angajaţi cu contract de muncă pe perioadă 

nedeterminată sau determinată, după caz, persoana juridică care înfiinţează punctul de lucru este 

obligată să solicite atribuirea codului de indentificare fiscală pentru sediul secundar dacă acesta nu 

se găseşte în aceeaşi localitate cu sediul societăţi. 

Pentru sediile secundare cărora le-a fost atribuit cod de identificare fiscală, agenţii 

economici vor depune lunar la administraţia finanţelor publice de care aparţine sediul secundar 

Atribuirea codului de identificare fiscală pentru punctele de lucru cu mai mult de 5 salariaţi 

cu sediul în aceeaşi localitate se face numai pentru un punct de lucru desemnat în cazul când există 

mai multe puncte de lucru deschise în localitatea respectivă, pentru restul punctelor de lucru 
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obligaţiile declarative vor fi îndeplinite de punctul de lucru desemnat de conducerea persoanei 

juridice. 

Instituţiile publice, în calitate de angajatori răspund regulilor care guvernează sistemul 

bugetar. Necesarul de personal este dimensionat în concordanţă cu obiectul activităţii sau serviciului 

public şi posibilităţile bugetare privind cheltuielile cu personalul. Ordonatorii de credite sînt cei care 

exercită atributul de angajator în sistemul bugetar. Resursele bugetare naţionale se repartizează pe 

domeniile care constituie priorităţi în cadrul guvernării : sănătate, învăţămînt, apărare, agricultură, 

turism, etc. 

Angajatorii de tipul entităţilor juridice nonprofit, îşi exercită atributul de angajator în 

principal pentru acele funcţii care deservesc organizaţia, de la nivelul conducerii până la cel al 

exerciţiului economic şi fiscal. Coordonarea bugetului cu necesarul de personal este foarte 

importantă , aceste persoane juridice neavînd, în principiu, posibilitatea obţinerii de profituri din 

activităţi economice.  

Organizaţiile sindicale ( Legea nr. 54/2003) pot avea calitate de angajatori. 

Membrii aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, personalul de 

specialitate şi administrativ din aparatul acestora pot fi salarizaţi din fondurile organizaţiei sindicale 

sau în conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca.  

În funcţiile de specialitate care necesita o calificare superioară pot fi angajaţi şi salariaţi ai 

altor unităţi, urmând ca aceştia sa îşi desfăşoare activitatea în afară programului de munca, precum 

şi pensionari. Persoanele încadrate pot cumula, în condiţiile prevăzute de lege, salariul şi, după caz, 

pensia cu veniturile obţinute din activitatea prestată la organizaţia sindicala. 

 Cooperativele  

 Raporturile membrilor cooperatori cu societatea cooperativă  meşteşugărească sunt 

reglementate de Legea 1-2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.  

Între societatea cooperativă şi membrul cooperator pot exista următoarele categorii de 

raporturi: 

    a) patrimoniale, concretizate prin obligaţia membrului cooperator de a depune părţile sociale 

şi/sau aporturi în natură; 

    b) de muncă, în cazul membrilor cooperatori asociaţi la muncă şi capital, în temeiul contractului 

individual de muncă sau al convenţiei individuale de muncă, după caz, încheiat/încheiată cu 

societatea cooperativă al cărei membru este; 

    c) comerciale cooperatiste pentru livrările de produse şi prestările de servicii efectuate de 

membrul cooperator pentru societatea cooperativă în calitate de agent economic independent. 

 În societăţile cooperative meşteşugăreşti, rporturile de muncă se bazează în majoritate pe 

convenţia individuală de muncă, încheiată de membrul cooperator cu societatea cooperativă 

 meşteşugărească. Potrivit prevederilor Legii 1-2005, utilizarea persoanelor încadrate cu contract 

individual de muncă reprezintă excepţia. Raporturile membrilor cooperatori cu societatea 

cooperativă sunt mult mai complexe decât cele ce se nasc între un salariat şi angajator şi care 

presupun numai raporturi de muncă. În cazul membrilor cooperatori, raporturile fiind şi 

patrimoniale, dau dreptul acestora , prin votul pe care şi-l exprimă în adunarea generală a membrilor 

cooperatori, să participe la luarea tuturor hotărârilor ce privesc activitatea societăţii, inclusiv în 

lgătura cu relaţiile de muncă şi plata muncii.  

 Recunoscându-se particularităţile raporturilor de muncă ale membrilor cooperatori, pentru 

care legea a instituit convenţia individuală de muncă – care diferă de contractul individual de 

muncă, art. 33 alin. (3) şi art. 104 alin. (2) din Legea 1-2005 stipulează posibilitatea de 
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reglementarea relaţiilor de muncă dintre membrii cooperatori şi societatea cooperativă prin legi 

speciale sau prin reguli şi norme de reglementare interne convenite între entităţile cooperatiste în 

temeiul dispozţiilor legale prevăzute de statude, decizii, hotărâri precum şi în alte acte cu caracter 

normativ emise de autorităţile competente. 

 

1.2.3.2.  Angajatorul persoană fizică 

 Calitatea de angajator a persoanei fizice este recunoscută de textul art. 10 din din Codul 

Muncii: 

Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita 

salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau 

juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu. 

Persoana fizică dobândeşte capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în 

calitate de angajator, din momentul dobândirii capacităţii depline de exerciţiu. 

 

1.2.3.3. Persoană fizică autorizată 

 Persoana fizică autorizată desfasoară orice forma de activitate economică folosind în 

principal forţa sa de muncă. Odată cu apariţia OUG 46-2011, persoanele fizice autorizate pot angaja 

terte persoane cu contract individual de muncă încheiat în condiţiile legii. PFA nu va fi considerata 

un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează potrivit art. 16 din OUG 44-2008, chiar dacă 

colaborarea este exclusivă.  

 Ca atare, în present, se recunoaşte calitatea de angajator persoanelor fizice autorizate acestea 

putând angaja terţe personae inclusiv  pentru desfăşurarea activităţii pentru care acestea s-au  

autorizat.  

 

1.2.3.4. Întreprinderea individuală  
 Spre deosebire de persoana fizică autorizată, întreprinzătorul individual, persoană fizică, 

titular al unei întreprinderi individuale, poate în calitate de angajator– persoană fizică,  să angajeze 

terţe persoane în calitate de salariaţi pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii sale pentu 

realizarea obiectului de activitate al întreprinderii individuale în cauză.  

 Angajatorul în acest caz este persoana fizică în calitatea sa de întreprinzător individual.  

2.  CATEGORII DE CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCĂ ŞI CONŢINUTUL LOR 

2.1. CATEGORII DE CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCĂ 

 Codul Muncii evidenţiază existenţa mai multor modalităţi de derulare a raporturilor juridice 

de muncă, şi anume: 

a) Contractul individual de muncă pe durată nederminată sau determinată  

b) Contractul individual de muncă cu timp parţial 

c) Munca prin agent de muncă temporară 

d) Munca la domiciliu 

e) Contractul de ucenicie 

a) Contractul individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată 

Contractul individual de muncă pe durată nedeterminată este regula, ca expresie a principiul 

stabilităţii în muncă şi este reglementat în art. 12, alin. 1 din Legea 53/2003 (Codul Muncii). 
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 În art. 12 alin. 2, Codul Muncii prevede posibilitatea încheierii, cu titlu de excepţie a 

contractului individual de muncă  pe perioadă determinată, în situaţiile expres şi limitativ prevăzute 

de art. 83. 

Asemănări şi deosebiri între Contractul individual de muncă pe durată nederminată şi 

Contractul individual de muncă pe durată determinată: 

 

 Contractul individual de 

muncă  

pe durată nedeterminată 

Contractul individual de muncă  

pe durată determinată 

Încheierea  (art. 12. alin.1)  

- se poate încheia în orice 

situaţie 

 

 (art. 12. alin.2)  

- se poate încheia doar în condiţiile prevăzute de 

art. 83: 

a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării 

contractului său de muncă, cu excepţia situaţiei în 

care acel salariat participă la grevă 

b) creşterea temporară şi/sau modificarea a 

structurii activităţii angajatorului 

c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier 

d) în situaţiile 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 unui persoane care, în termen de 5 ani 

de la data angajării, îndeplineşte condiţiile de 

pensionare pentru limită de vârstă 

f) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul 

organizaţiilor sindicale, patronale sau ale 

organizaţiilor neguvernamentale, pe perioada 

mandatului 

g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile 

legii,pot cumula pensia cu salariu 

h) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale 

ori pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte, 

programe 

 Modificare 

Executarea 

drepturile şi obligaţiile părţilor sunt identice 

Suspendarea se realizează în acelaşi condiţii 

Încetarea Poate fi denunţat oricând de 

angajat sau salariat: 

- demisie 

- acordul părţilor 

- concediere 

Încetează de drept la data expirării perioadei 

pentru care a fost încheiat (art. 56, litera j din 

Codul Muncii) 

  Durata  

  Nu poate fi înncheiat pe  o perioadă mai mare de 

36 luni 
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  Prelungire  

  Poate fi prelungit şi după expirarea termenului 

iniţial, cu acordul scris al părţilor, pentru perioada 

realizării unui proiect, program sau unei lucrări. 

 

b) Contractul individual de muncă cu timp parţial 

Contractul individual de muncă cu timp parţial poate fi: 

  - cu durată nederminată 

  - cu durată determinată 

 Caracteristici: 

 -  nu există posibilitatea efectuării de ore suplimentare 

 - salariatul încadrat cu contract individual de muncă cu timp parţial se bucură de toate 

drepturile şi obligaţiile salariaţilor cu normă întreagă. 

            Contractul individual de muncă cu timp parţial nu este neapărat unul de cumul de funcţii, pot 

exista situaţii când este vorba de funcţie de bază. 

c) Munca prin agent de muncă temporară 

- poate fi doar pe durată determinată pentru una sau mai multe misiuni;  

- munca prin agent de muncă temporară este munca prestată de un salariat temporar, care din 

dispoziţia agentului de muncă temporară prestează munca în favoarea unui utilizator, sub 

supravegherea şi conducerea acestuia din urmă;   

Agentul de muncă temporară îl pune la dispoziţie pe salariatul său unui utilizator pentru 

îndeplinirea unei sarcini precise. 

 Se nasc raporturi juridice între trei persoane distincte: 

 

Salariat temporar = 

persoană angajată la un 

angajator, agent de muncă 

temporară,şi pus la 

dispoziţia unui utilizator 

pe durata necesară 

îndeplinirii unor sarcini 

precise cu caracter 

temporar 

Agent de muncă 

temporară = societate 

comercială autorizată de 

Ministerul Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi 

Familiei 

Utilizator = persoană fizică sau 

juridică pentru care şi sub 

supravegherea şi conducerea căreia 

munceşte temporar un  salariat 

temporar pus la dispoziţie de egentul 

de muncă temporară. 

 

În acest caz avem: 

 1) Contract de muncă – între agentul de muncă temporară şi salariatul temporar (art. 94 din 

Codul Muncii) 

 2) Contract de punere la dispoziţie – între agentul de muncă temporară şi utilizator (art. 91 

alin. 1 Codul Muncii).  

 

 Misiunea de muncă temporară se stabileşte pentru maxim 24 de luni, cu posibilitate de 

prelungire cu perioade succesive care adunate la perioada iniţială nu poate conduce la depăşirea 

perioadei de 36 de luni. 

            La încetarea misiunii salariatul temporar poate încheia cu utilizatorul un contract individual 

de muncă.  
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d) Contractul individual de muncă la domiciliu 

Contractul individual de muncă la domiciliu (art. 108 – 110 Codul Muncii) poate fi încheiat 

pe durată determinată sau nederminată; cu timp de lucru integral sau parţial. 

Particularitatea lui rezidă în faptul că munca se execută la domiciliul salariatului. 

Alături de elementele obligatorii oricărui contract individual de muncă acesta trebuie să 

conţină şi trei clauze specifice: 

 - precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu; 

 - programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său 

şi modalitatea concretă de realizare a controlului; 

 - obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului a materiilor 

prime şi materialelor pe care acesta le utilizează în activitate precum şi a produselor finite pe care le 

realizează. 

            Salariatul cu muncă la domiciliu se bucură de toate drepturile recunoscute salariaţilor al 

căror loc de muncă se află la sediul angajatorului. 

e) Contractul de ucenicie 

Contractul de ucenicie este unul de tip particular în temeiul căruia angajatorul se obligă ca în 

afara plăţii salariului să ofere salariatului şi formarea profesională într-o anumită meserie, iar 

ucenicul se obligă să urmeze cursurile de formare profesională şi să muncească în subordinea 

angajatului respectiv. 

Contractul de ucenicie se încheie pe perioadă determinată. 

 condiţia formei scrise a contractului individual de muncă este cerută de textul art. 16 din 

Legea 53-2003; 

 forma scrisă a contractului individual de muncă este cerută pentru validitatea acestuia şi doar 

pentru probaţiune; 

 responsabilitatea încheierii CIM revine angajatorului; 

 anterior începerii activităţii, CIM se înregistrează în registrul general de evidenţă al 

salariaţilor care se transmite la ITM ; 

 angajatorul are obligaţia de a înmâna salariatului un exemplar din CIM anterior începerii 

activităţii; 

 o persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical.  

 

2.2. CONŢINUTUL CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ - ELEMENTE 

ESENŢIALE 

Conţinutul contractului individual de muncă 

 Partea legală 

 se referă la drepturile şi obligaţiile cuprinse în Codul Muncii şi în alte acte normative ce 

reglementează raporturile juridice de muncă, chiar dacă anumite clauze nu sunt prevăzute în 

mod expres în contract ele rezultă din lege. 

 constituie minimul de garanţie pentru salariat astfel încât orice clauză convenţională contrară 

este nulă de drept. 

 

 Partea convenţională 

 este lăsată la liberul acord de voinţă al părţilor, dar cu respectarea normelor legale, a 

contractului colectiv de muncă, a ordinii publice şi a bunelor moravuri. 

 nu poate conferi un statut defavorabil salariatului faţă de minimul legal 
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 Obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau, după caz,  a 

salariatului se consideră îndeplinită la data semnării CIM, sau a actului adiţional, după caz.  

Elemente obligatorii ale contractului individual de muncă (legale şi convenţionale) 

conform modelului cadru al contractului individual de muncă:  

 identitatea partilor; 

 locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in 

diverse locuri; 

 sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului; 

 functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte 

normative precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului; 

 criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul 

angajatorului; 

 riscurile specifice postului; 

 data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele; 

 in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca 

temporara, durata acestora; 

 durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul; 

 conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia; 

 salariul pe baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea 

platii salariului la care salariatul are dreptul; 

 durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana; 

 indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale 

salariatului; 

 durata perioadei de proba. 

  

Orice modificare a unui dintre elementele enumerate mai sus în timpul executării 

contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, în termen de 20 

de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării, cu excepţia situaţiilor în care modificarea este 

prevăzută în mod expres de lege.  

 clauze specifice: clauza de neconcurenţă; clauza de fidelitate; clauza de confidenţialitate etc.  

 drepturile şi obligaţiile generale ale părţilor; 

  dispoziţii finale (care privesc modificarea contractului, număr de exemplare, organul 

competent să soluţioneze conflictele în legătură cu respectivul contract. 

 

2.3. SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ 

 suspendarea principalelor efecte ale contractului individual de muncă: 

 - prestarea muncii 

 - plata muncii 

 cazuri: 

 - de drept 

 - din iniţiativa salariatului 

 - din iniţiativa angajatorului 

 - prin acordul părţilor 
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2.3.1. Suspendarea de drept  

 este determinată prin lege indiferent de voinţa părţilor 

Reglementare: 

 Codul Muncii (art. 50) 

 Codul de procedură penală 

 Legea 31/1990 – privind societăţile comerciale 

 Legea 98/1994 – privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legate de igiena 

şi sănătatea publică (art. 46) 

 Legea 263/2010 – privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 Legea 54/2003 – Legea sindicatelor (art. 11) 

 Legea 307/2004 – privind executarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă 

(art. 43 şi art. 45) 

Situaţii (art. 50 – Codul Muncii): 

a) concedii de maternitate 

b) concedii pentru incapacitatea temporală de muncă 

c) carantina 

d) efectuarea serviciului militar obligatoriu ( abrogat ) 

e) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative sau judecătoreşti pe 

toată durata mandatului 

f) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat 

g) forţa majoră 

h) în cazul în care salariatul este arestat preventiv în condiţiile codului de procedură penal 

h
1
) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările 

necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit 

avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual 

de muncă încetează de drept. 

i) alte cazuri expres prevăzute de lege 

2.3.2.  Suspendarea din iniţiativa salariatului  

 este determinată de voinţa salariatului: 

 - printr-o cerere sau opţiune exercitată de el 

 - printr-o conduită contrară obligaţiilor sale, care însă nu este de natură să determine 

desfacerea contractului individual de muncă 

Reglementare: 

 Codul Muncii (art. 51) 

 Legea 188/1999 – privind statutul funcţionarului public, modificată prin Legea 251/2006 

 Legea 263/2010 – privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 

Situaţii (art. 51 – Codul Muncii): 

a) concediul de îngrijire ale copilului în vârstă de până la doi ani sau în cazul copilului cu 

handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani 

b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul 

copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18 ani 

c) concediu paternal 
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d) concediu pentru formare profesională 

e) exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel 

central sau local, pe durata mandatului 

f) participarea la grevă 

 în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului, în condiţiile stabilite de contractul colectiv 

de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, regulamentul intern. 

            În timpul grevei contractul de muncă se suspendă diferit pentru salariaţii aflaţi în situaţii 

diferite: 

 pentru cei care participă la grevă el se suspendă conform art. 51 litera f din iniţiativa 

salariatului 

 pentru cei care nu participă la grevă, el se suspendă de drept conform art. 50 litera i, ei 

aflându-se în imposibilitatea obiectivă de a lucra; dacă greva este declarată legală au drept de 

a pretinde o despăgubire egală cu salariul de care au fost lipsiţi pe perioada grevei de la cei 

care au încetat voluntar lucrul. 

 

           Salariatul beneficiază de vechime în muncă şi de celelalte drepturi care decurg din calitatea sa 

de salariat cu excepţia cazurilor de grevă ilegală sau absenţe nemotivate. 

2.3.3.  Suspendarea din iniţiativa angajatorului 

Reglementare: 

 Codul Muncii (art. 52) 

 Legea nr. 307/2004 – privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de 

moaşă 

 Organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi a Moaşelor din România 

 

Situaţii (art. 52 – Codul Muncii): 

a) pe durata cercetării disciplinare prealabile 

b) ca sancţiune disciplinară – maxim 10 zile – nu primeşte salariul (art. 264 – Codul 

Muncii) ( abrogat ) 

c) în cazul în care angajatorul a formulat o plângere penală împotriva salariatului sau acesta 

a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută până la 

rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti 

d) în cazul întreruperii sau reducerii  temporare a activităţii, fără încetarea raporturilor de 

muncă, în special  pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare 

 se plăteşte o indemnizaţie egală cu 75% din salariul de bază, dar numai mică decât salariul 

minim brut pe ţară garantat în plată 

 salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului care poate oricând dispune reînceperea 

activităţii 

e) pe durata detaşării 

f) pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau 

atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor. 

 

          În cazurile a), b), c), dacă se constată nevinovăţia salariatului, el îşi reia activitatea anterioară 

şi i se plăteşte o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada 

suspendării. 
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2.3.4.  Suspendarea prin acordul părţilor 

Reglementare: 

 Codul Muncii (art. 54) 

Situaţii: 

a) concediul fără plată pentru studii 

b) concediul fără plată pentru interese personale 

2.4. DELEGAREA ŞI DETAŞAREA 

Prevederi comunitare : Regulamentul 1408/71 

        Regulamentul 574/72 

        Directiva 96/71/CE 

Prevederi din Codul Muncii: 

Caracteristici: 

 sunt modificări unilaterale ale locului de muncă 

 pe durata lor salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în contractul 

individual de muncă 

 

 Delegarea Detaşarea 

Măsuri 

temporare 

- maxim 60 de zile într-un interval 

de 12 luni; se poate prelungi cu 

acordul salariatului, pe perioade 

succesive de cel mult 60 de zile 

- cel mult un an, cu posibilitatea prelungirii 

pentru motive obiective cu acordul ambelor părţi: 

angajator şi salariat 

Măsuri 

obligatorii 

- se iau de angajator - pot fi refuzate doar în mod excepţional şi pentru 

motive temeinice 

Subordonare - se exercită temporar din 

dispoziţia angajatorului unele 

lucrări şi sarcini în afara locului 

de muncă obişnuit 

- cesiune temporară de contract; contractul 

individual de muncă este suspendat la 

angajatorului cedent 

- se află în subordinea angajatorului cesionar care 

exercită puterea disciplinară  

Salariul - plătit de angajator - plătit de cesionar 

Încetare - la expirarea termenului până la 

care a fost dispusă 

- după exercitarea lucrărilor care 

au făcut obiectul ei 

- ca urmare a încetării de drept a 

contractului individual de muncă, 

a concedierii sau a demisiei 

- la expirarea termenului 

- prin revocarea măsurii de către angajatorul 

cedent 

- încetarea contractului individual de muncă 

conform art. 55 lit. a, b, c 

- expirarea termenului contractului individual de 

muncă conform art. 56 lit. j. 

 

2.5. ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 

Modalităţi de încetare: 

 de drept 
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 prin acordul părţilor 

 prin voinţa unilaterală a uneia dintre părţi: 

   - demisia – voinţa angajatului 

   - concedierea – iniţiativa angajatorului 

2.5.1. Încetarea de drept 

Contractul individual de muncă încetează de drept (art. 56 . Codul Muncii): 

a) la data decesului salariatului sau angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul 

dizolvării angajatorului persoană juridică de la data la care angajatorul şi-a încetat  

existenţa conform legii; 

b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii 

sub interdicţie  a salariatului ori a angajatorului persoană fizică; 

c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de 

cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie de invaliditate, a 

pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea 

vârstei standard de pensionare; 

d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data la 

care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească 

definitivă; 

e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane 

concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a 

hotărârii judecătoreşti de reintegrare; 

f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data 

rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti; 

g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, 

autorizaţiilor ori atestatelor necesare pentru exercitarea profesiei; 

h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă 

ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin 

care s-a dispus interdicţia; 

i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe perioadă 

determinată; 

j) retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu vârsta 

cuprinsă între 15 şi 16 ani. 

            Pensionarul care doreşte să lucreze în continuare după primirea deciziei de pensionare 

trebuie să încheie un nou contract de muncă. 

           Decesul reprezentantului legal al angajatorului care este persoană juridică nu duce la 

încetarea de drept a contractului individual de muncă. 

            Contractul individual de muncă pe durată determinată încetează şi dacă intervine concediul 

de boală. 

2.5.2. Încetarea prin acordul părţilor 

Reglementare: 

 Codul Muncii (art. 55 lit. b) 

 poate avea loc şi în cazul contractului individual de muncă pe perioadă determinată, timp 

parţial sau cu muncă la domiciliu.  
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2.5.3. Demisia  

Reglementare: 

 Codul Muncii (art. 81). 

Condiţii: 

 să fie formulată în scris – condiţie ad validitatem 

 efectuarea preavizului prevăzut în contractul de muncă dacă angajatorul nu renunţă la acest 

beneficiu 

 Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. 

            Refuzul angajatorului de a înregistra cererea de demisie oferă salariatului posibilitatea de a 

face dovada acesteia prin orice mijloace de probă. 

Termene: 

 cel mult   20 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie; 

 cel mult   45 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de conducere. 

- termenul de preaviz curge de la data comunicării; 

- retractarea demisiei este posibilă doar cu acordul expres sau implicit al angajatorului. 

2.5.4. Concedierea 

2.5.4.1. Concedierea individuală 

Poate fi: 

 pentru motive ce ţin de persoana salariatului 

 pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului 

Interdicţii cu caracter permanent   (art. 59 Codul Muncii): 

 nu poate fi dispusă: 

  a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă 

naţională, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate socială, 

apartenenţă sau activitate sindicală; 

  b) pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale. 

Interdicţii temporare (art. 60 Codul Muncii) 

 nu poate fi dispusă: 

 a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii; 

 b) pe durata suspendării activităţii ca urmare a instituirii carantinei; 

 c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat 

cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere; 

 d) pe durata concediului de maternitate; 

 e) pe durata concediului de creştere a copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul 

copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; 

 f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în 

cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; 

 g) pe durata îndeplinirii serviciului militar; 

 h) pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical, cu excepţia situaţiei în 

care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare 

repetate, săvârşite de către ale salariat; 

 i) pe durata efectuării concediului de odihnă 
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 Aceste prevederi nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a 

reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării  angajatorului, în condiţiile legii.  

Concedierea pentru motive ce ţin de persoana salariatului 

 aceasta poate fi dispusă în condiţiile prevăzute de art. 61 – Codul Muncii: 

a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la reguli de 

disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul 

colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul inter, ca sancţiune disciplinară; 

b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, 

în condiţiile Codului de procedură penală; 

c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată 

inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi 

îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat; 

d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este 

încadrat; 

e) în cazul în care salariatul îndeplineşte condiţiile de vârstă standard şi stagiul de cotizare 

şi nu a solicitat pensionarea în condiţiile legii 

           Necorespunderea profesională se referă la inaptitudinea profesională pentru locul de muncă 

în care este încadrat şi diferă prin prisma culpei de: 

 - abaterile disciplinare – stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de 

muncă, regulamente interne 

 - fapte penale – prevăzute de legea penală 

 

Concedierea pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului 

Condiţii: 

1. desfiinţarea locului de muncă ca urmare a: 

  - dificultăţilor economice 

 - transformărilor tehnologice 

 - reorganizării activităţii 

2. să fie efectivă 

3. să aibă o cauză reală şi serioasă 

2.5.4.2. Concedierea colectivă 

Reglementare: 

 

 Codul Muncii (art. 68 - 72) 

In cazul concedierii colective, la fel ca si in situatia concedierii in baza art. 65 C.muncii, 

motivele nu tin de persoana salariatului si are la baza desfiintarea unor locuri de munca din 

considerente obiective, fara legatura cu salariatul. Diferenta dintre cele doua doua tipuri de 

concediere prevazute de art. 66 C.muncii este data de numarul salariatilor afectati de aceasta masura 

raportat la un anumit interval de timp ( 30 de zile ) 

 cel puţin 10 angajaţi – dacă angajatorul are mai mult de 20 salariaţi şi mai puţin de 100 

salariaţi; 

 cel puţin 10% din salariaţi dacă are peste 100 salariaţi şi mai puţin de 300 salariaţi; 

 cel puţin 30 salariaţi – dacă angajatorul are încadraţi peste 300 de salariaţi. 
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   Dispoziţiile Codului muncii în materia concedierilor colective se aplică tuturor salariaţilor, 

indiferent de tipul contractului individual de muncă încheiat cu angajatorul, respectiv pe durata 

determinată, pe durata nedeterminată, cu timp de lucru integral sau parţial, cu muncă la domiciliu. 

Cu privire la angajatori, sunt vizaţi operatorii economici cu capital de stat (societăţi comerciale, 

regii autonome), societăţile comerciale indiferent de natura lor, având capital social integral sau 

majoritar privat, unităţile şi instituţiile finanţate din fonduri bugetare şi extrabugetare. Câmpul larg 

de aplicare a normelor care reglementează concedierea colectivă, în privinţa angajatorilor, este în 

concordanţă cu normele de drept comunitar. Exceptarea lucrătorilor din administraţia publică de la 

aplicabilitatea procedurii concedierii colective concordă cu prevederile art. 1 pct. 2 lit. b din 

Directiva 98/59/CE, dar şi cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, care nu 

reglementează o asemenea procedură.   

Dreptul salariaţilor concediaţi la reangajare 

Condiţii: 

 activitatea aferentă posturilor desfiinţate prin concediere colectivă este reluată în termen de 

45 de zile de la concediere 

 activitatea reluată să necesite aceleaşi competenţe profesionale 

Obligaţii: 

 dacă cele două condiţii sunt îndeplinite la reluarea activităţii pe posturile afectate de 

concedierea colectivă, angajatorul va informa în scris salariaţii vizati 

 opţiunea salariaţilor în urma comunicării angajatorului se va efectua în scris în termen de 5 

zile calendaristice de la comunicare. 

Drepturi:  

1. Salariatul concediat prin concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe 

postul reînfiinţat în aceiaşi activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă. 

2. dacă salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi, nu îşi manifestă în scris consimţământul în 

termnul de 5 zile, sau refuză locul de muncă oferit, angajatorul poate face noi încadrări pe locurile 

de muncă rămase vacante.  

2.5.4.3. Controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale 

 Concedierea salariatilor se poate realiza numai pentru motivele limitativ prevazute de Codul 

muncii si cu respectarea conditiilor de forma si de procedura care sunt reglementate cu caracter 

imperativ. Conform art. 78 C.muncii, concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de 

lege este lovita de nulitatea absoluta. 

 se consideră concedieri nelegale cele care nu respectă procedura prevăzută de lege; 

 sunt lovite de nulitate absolută (constatată de organul jurisdicţional competent – Tribunalul – 

la cererea celui în cauză). 

Cauzele de nulitate pot fi: 

a) de fond – de exemplu invocarea altui motiv decât cele prevăzute limitativ de lege, inexistenţa 

vinovăţiei în cazul concedierilor disciplinare etc. 

b) de formă – de exemplu lipsa deciziei în formă scrisă, nemotivarea deciziei 

c) procedurale – de exemplu emiterea deciziei de un organ necompetent,lipsa cercetării prealabile, 

nerespectarea termenului de 30 dezile în care angajatorul avea obligaţia emiterii deciziei de 

concediere disciplinară.  
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In conditiile reglementarii controlului jurisdictional asupra aplicarii masurii concedierii, 

salariatilor li se recunoaste dreptul de a se adresa instantelor judecatoresti si de a reclama posibilele 

neregularitati la care au fost supusi, iar, in limita dovedirii lor, sa obtina restabilirea legalitatii. 

Repunerea salariatului în situaţia anterioară anulării de către instanţă a deciziei de 

concediere: 

În cazul în care salariatul nu solicită repunerea în situaţia anterioară emiterii actului de 

concediere, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive şi 

irevocabile a hotărârii judecătoreşti. 

 

2.6. JURISDICŢIA MUNCII 

Potrivit art. 269  alin.2 Codul muncii, cererile referitoare la judecarea conflictelor de munca 

se adreseaza instantei competente in a carei circumscriptie reclamantul isi are domiciliul sau 

resedinta ori, dupa caz, sediul. 

 

Organele de jurisdicţie a muncii sunt: 

1) judecătoriile 

 judecă în primă instanţă: 

 a) litigiile privind carnetul de muncă (art. 8 din Decretul 92/1976 – privind carnetul de 

muncă) 

 b) cererile pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor de reprezentatibilitate a organizaţiilor 

sindicale de la nivelul unităţilor (Legea 62/2011) 

2) Tribunalul 

 judecă în primă instanţă conflictele de drepturi  

3) Curtea de Apel 

 judecă în primă instanţă : 

     - cererea formulată de conducerea unităţii de suspendare a grevei pe un termen de cel mult 30 

de zile de la data începerii sau continuării grevei, dacă prin aceasta s-ar pune în pericol viaţa sau 

sănătatea oamenilor 

 ca instanţă de apel: 

 - apelurile declarate împotriva hotărârilor formulate de tribunale în primă instanţă 

 ca instanţă de recurs: 

 - recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de tribunale, care 

potrivit legii, nu sunt supuse apelului 

În ce priveste competenta solutionarii cailor de atac in materia conflictelor de muncă, trebuie 

precizat ca potrivit art. 289 din Codul muncii, "Hotărârile pronuntate în fond sunt definitive şi 

executorii de drept". 

            Curtea de Apel soluţionează recursul declarat împotriva hotărârii pronunţate de tribunal cu 

privire la ilegalitatea grevei. 
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Procesul de selectare profesională a RU presupune alegerea, pe baza unor criterii, a celor mai 

potrivite persoane dintr-un grup de candidaţi rezultat în urma procesului de recrutare.  

Procesul de selecţie profesională se bazează, în general, pe două principii:  

  primul se referă la realizările anterioare care sunt cel mai bun predictor pentru cele 

viitoare;  

 cantitatea de informaţii strânse de organizaţie despre candidaţi, utilizate în procesul de 

selecţie, să fie dictate de motive economice  

 

2.1 SECVENŢIALITATEA  PROCESULUI DE SELECŢIE  

Implică parcurgerea tuturor etapelor: 

 

analizaaA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2   ETAPELE  DE SELECŢIE A CANDIDAŢILOR 

Candidaţii care nu îndeplinesc cerinţele fiecărei etape sunt respinşi. Există însă  şi  organizaţii care 

permit tuturor candidaţilor să parcurgă întregul proces de selecţie.  

CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA RECRUTĂRII ŞI SELECŢIEI 
PERSONALULUI 

ANALIZA 

REALIZARILOR 

ANTERIOARE 

CANDIDATI RESPINSI 

   TESTAREA 

INTERVIU PRELIMINAR 

INTERVIU DIAGNOSTIC 

EXAMEN MEDICAL 

DECIZIA DE ANGAJARE 
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Dacă un candidat dovedeşte că posedă calităţile corespunzătoare cerinţelor postului numărul 

etapelor de selecţie se reduce luându-se decizia de angajare chiar după prima etapă.  

 
 

  

  

 

  

  

 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3.  INFORMAŢII PRELIMINARE DESPRE CANDIDAT  

 Cele mai des utilizate surse de informaţii sunt scrisoarea de recomandare  şi  de referinţă. Ele 

sunt întocmite, pentru candidaţii din exterior, de persoane care au informaţii despre activitatea, 

comportamentul  şi  trăsăturile candidaţilor. La aceste documente se adaugă cele întocmite de 

CANDIDATI 

ANALIZA CV –

URILOR  ŞI 

SCRISORILOR DE 

INTENTIE 

CANDIDATI 

RESPINSI 

CANDIDATI 

ADMISI 

CONSTITUIREA 

BAZEI DE DATE 

INTOCMIREA 

DOSARELOR 

administrarea 

pachetului de teste  şi  

a probelor de selecţie  

CANDIDATI RESPINSI 

CANDIDATI 

ADMISI 

INTERVIU FINAL 

ANGAJATI 
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solicitant: cererea de angajare, scrisoarea de prezentare(intenţie) însoţită de un CV (curriculum 

vitae).  

 
2.4. FORMULAR DE ANGAJARE (CEREREA DE ANGAJARE) 

 Trebuie să fie ne discriminatoriu  şi  ne restrictiv.  

 caracteristică esenţială a formularului de angajare este aceea că trebuie să conţină numai 

informaţii valide  şi  nepărtinitoare referitoare la natura muncii ce urmează să o presteze. 

 Scopul principal - evidenţiază dorinţa solicitantului de a obţine un post  şi  de a oferi 

angajatorului un prim profil al solicitantului. 

 Pentru a se obţine informaţii cât mai corecte, unele formulare de angajare au cuprinsă o 

declaraţie pe care solicitantul trebuie să o semneze.  

 
2.5.  CURRICULUM VITAE (CV)  

 Conţine principalele date de stare civilă (contestate de unele organizaţii ca fiind 

discriminatorii), adresa, studiile, experienţa în domeniul de activitate al postului, performanţele 

profesionale, posturile ocupate anterior, distincţii, hobby-urile etc.  

 Cele mai utilizate tipuri de CV-uri sunt cele cronologice  şi  cele funcţionale:  

Curriculum vitae cronologic este organizat pe etape, începând cu perioada actuală sau cu activităţile 

cele mai recente continuând în ordine cronologică inversă. Acest tip de CV nu trebuie să conţină 

perioade neacoperite. Eventualele perioade de discontinuitate trebuie să fie explicate pentru a nu 

lăsa loc de interpretări în defavoarea candidatului.  

Curriculum vitae funcţional evidenţiază realizările obţinute fără a ţine seama de cronologia lor. 

Candidatul prezintă posturile deţinute după preferinţa sa, accentuând realizările  şi  deprinderile 

însuşite.  

 Angajatorul sau reprezentatul departamentului de Resurse Umane al acestuia deschide plicul  

şi  după ce identifică pentru ce post ai aplicat, îl pune în  teancul Cv -urilor pentru acel post. 

Ulterior, persoana preia teancul de CV-uri  şi  începe să se uite pe fiecare, încercând sa evalueze în  

ce măsură acesta va prezenta interes pentru managerul postului în  care vrea să se angajeze. 

 

MODEL EUROPEAN 
 

 

  

  

 

Curriculum vitae  

Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)  

  

 

Informaţii personale   

Nume / Prenume Nume, Prenume (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)  

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară (rubrică facultativă, vezi 

instrucţiunile) 
 

Telefon(oane) (rubrică facultativă, vezi 

instrucţiunile) 

Mobil: (rubrică facultativă, vezi 

instrucţiunile) 
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Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)  

E-mail(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)  
  

 

Naţionalitate(-tăţi) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)  
  

 

Data naşterii (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)  
  

 

Sex (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)  
  

 

Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)  

  

 

Experienţa profesională   
  

 

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai 

recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, ) 
 

Funcţia sau postul ocupat   

Activităţi  şi  responsabilităţi 

principale 

  

Numele  şi  adresa angajatorului   

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

  

  

 

Educaţie  şi  formare   
  

 

Perioada Menţionaţi separat fiecare formă de învăţământ  şi  program de formare profesională 

absolvite, începând cu cel mai recent. ) 
 

Calificarea / diploma obţinută   

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

  

Numele  şi  tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

  

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

(rubrică facultativă, )  

  

 

Aptitudini  şi  competenţe 

personale 

  

  

 

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi  
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instrucţiunile) 
  

 

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scrier

e 

 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimar

e scrisă 
 

Limba            

Limba            

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine  
  

 

Competenţe  şi  abilităţi 

sociale 

Descrieţi aceste competenţe  şi  indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică 

facultativă,) 
 

  

 

Competenţe  şi  aptitudini 

organizatorice 

Descrieţi aceste competenţe  şi  indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică 

facultativă,) 
 

  

 

Competenţe  şi  aptitudini 

tehnice 

Descrieţi aceste competenţe  şi  indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică 

facultativă,) 
 

  

 

Competenţe  şi  aptitudini 

de utilizare a calculatorului 

Descrieţi aceste competenţe  şi  indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică 

facultativă,) 
 

  

 

Competenţe  şi  aptitudini 

artistice 

Descrieţi aceste competenţe  şi  indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică 

facultativă,) 
 

  

 

Alte competenţe  şi  

aptitudini 

Descrieţi aceste competenţe  şi  indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică 

facultativă,) 
 

  

 

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere  şi  categoria. (Rubrică facultativă,)  
  

 

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de 

exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă,) 
 

  

 

Anexe Enumeraţi documentele anexate Cv-ul ui. (Rubrică facultativă,)  

 

 

ESENŢIAL PENTRU CV-UL TĂU 
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CV-ul este cartea ta de vizită  şi cel mai puternic instrument de marketing pe care îl foloseşti 

în  cariera. CV-ul trebuie să-i comunice angajatorului clar  şi repede ca poţi face jobul,  şi să scoată 

în  fată punctele tale forte. Un CV convingător câştiga interesul cititorului în  primele 20-30 de 

secunde. 

Cu un CV convingător se poate promova o imagine credibilă a candidatului care să includă: 

-          nivelul de profesionalism  şi seriozitate 

-          credibilitatea profesională 

-          capacitatea de comunicare 

-          exemple concrete de rezultate obţinute în  cariera sa. 

 

2.6. SCRISOAREA DE INTENŢIE 

 De regulă CV-ul este însoţit de o scrisoare de prezentare (intenţie,motivare) care nu repetă 

informaţiile conţinute în CV. O asemenea scrisoarea este scurtă, concisă,  redactată într-un stil 

direct. Scrisoarea trebuie adresată obligatoriu unei persoane (manager) implicată în procesul de 

selecţie. Scrisoarea evidenţiază motivul pentru care se solicită postul  şi  eventual salariul actual.  

 Trei modele de scrisori de intenţie pentru niveluri diferite de carieră: 

 scrisoare de intenţie  pentru un candidat entry-level, fără experienţă sau cu experienţă 

minimă. În acest model de scrisoare de intenţie se păstrează,  un ton respectuos, formal. 

 

MODEL: 

Nume Prenume 

Adresa        data 

 Stimate      Domnule/Doamna,  

        Vă adresez această scrisoare de intenţie ca răspuns la anunţul dumneavoastră pentru postul 

vacant pe care îl aveţi în  instituţie.  

     Am absolvit Facultatea … din Cluj  şi  consider ca în  anii de studenţie am acumulat multe 

cunoştinţe în  drept, economie, management, marketing  şi  finanţe. Aştept cu nerăbdare să pun în  

practică aceste cunoştinţe, combinate cu abilitaţi utile domeniului  şi , implicit, jobului dvs.       Sunt 

o persoană dinamică, cu aptitudini foarte bune de comunicare, dobândite în  experienţa mea (de 

promoter), responsabilă, hotărâtă, interesată în  perfecţionarea profesională în  domeniul economic. 

Îmi doresc sa am şansa de a lucra în  compania dumneavoastră, unde aş putea să-mi pun în  evidentă 

capacităţile intelectuale  şi  experienta acumulată (conform CV ) cât  şi  pentru dezvoltarea carierei 

mele.  

     Dacă veţi considera că motivaţia  şi  calificarea mea sunt oportune , sunt disponibil în  orice 

moment pentru a fi contactat …. 

                                                                 Cu sinceritate  

                                                                 ………….  

 scrisoare de intenţie  recomandată mai ales în  mediile formale, cum ar fi bănci  şi companii de 

stat sau pentru joburi cu un mare grad de responsabilitate  şi seriozitate. 

 

 

Model: 

Nume Prenume 

Adresa        data 

Stimate Domnule/Doamna,  
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        Subsemnatul, Prenume Nume, am luat la cunoştinţă cu interes de posibilităţile pe care le oferă 

compania dumneavoastră. Animat de dorinţa de a reuşi , de ambiţie, tenacitate  şi  optimism, supun 

atenţiei dvs. candidatura mea în  vederea obţinerii postului de Analist vânzări. Am beneficiat de o 

pregătire universitară  şi  de o experientă în  vânzări acumulată în  cadrul SC XYZ SRL  şi  sunt 

pregătit pentru un parteneriat fructuos prin care veţi avea la dispoziţie avantajele formarii mele 

teoretice  şi  pe cele ale unei semnificative experienţe de care dispun în  domeniul vânzărilor. 

Documentându-mă asupra activităţilor derulate de firma dvs., am constatat cu satisfacţie ca profilul  

şi  realizările acesteia corespund pe deplin aspiraţiilor  şi  nevoilor mele.  

Acesta este motivul pentru care îmi permit să apreciez că dorința mea de afirmare, entuziasmul, 

tenacitatea, fidelitatea  şi  pasiunea mea pentru reuşita totala (atingerea obiectivelor) sunt numai 

câteva din trăsăturile pe care voi fi onorat să le pun la dispoziţia unei echipe tinere  şi dinamice.  

      Oportunitatea unei discuţii despre cum ar putea fi folosite cunoştinţele  şi  priceperea mea în  

avantajul companiei dvs. ar fi binevenită.  

Cu deosebită consideraţie,  

Prenume Nume 

 

 scrisoare de intenţie ce poate fi utilizată pentru un post managerial. (conducere) 

 

MODEL 

Nume Prenume 

Adresa       data 

Stimat(a) Domn/Doamna  

             Vă prezint candidatura mea pentru postul de care am luat la cunoştinţa cu interes prin 

intermediul anunţului apărut pe site-ul Myjob. Pe parcursul întregii mele activităţi profesionale 

(conform CV anexat) am avut ocazia să îmi valorific cu succes calităţile manageriale de decizie  şi 

acţiune.  

             Am dezvoltat activitatea de organizare de evenimente  şi  m-am ocupat, în  acela şi  timp, de 

prezentarea companiei atât în  faţa unui public larg, cat  şi  în  faţa diverşilor clienţi. Consider că 

satisfacţia clientului este cel mai important lucru al unei afaceri  şi  am reuşit să impun echipei mele 

aceasta orientare. Am în  subordine o echipă pe care am reorganizat-o  şi  am instruit-o. Conceperea  

şi  administrarea bugetului proiectului au reprezentat două dintre responsabilităţile mele, având ca 

principal scop gestionarea eficientă a resurselor financiare  şi controlul costurilor.  

Doresc să pun un accent deosebit pe importanţa pe care o acord muncii mele  şi  pe scopul declarat 

de a obţine rezultate măsurabile. Capacitatea de a găsi soluţii  şi  de a mă adapta diverselor situaţii 

de muncă, precum  şi  importanţa acordată oferirii unor servicii de calitate reprezintă atuuri 

suplimentare ale pregătirii mele profesionale. Nu în  ultimul rând menţionez foarte buna cunoaştere 

a limbii engleze  şi  faptul ca am absolvit o facultate cu specialitatea ''x''  şi în  prezent urmez 

cursurile de master ''X Y Z''.  

           Doresc să vă mulţumesc pentru timpul  şi  interesul acordat candidaturii mele  şi  sunt 

convins că în  cadrul unui interviu vă puteţi convinge de calităţile profesionale menţionate mai sus.  

Cu deosebita consideraţie,…. 

 

2.7. SCRISOAREA DE RECOMANDARE 

          Scrisoarea de recomandare este un document ce are ca scop susţinerea  şi  sprijinirea 

unei persoane pe care o credem capabilă de reuşită. 
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          Prin redactarea unei scrisori de recomandare, destinatarul este informat în  scris despre 

calităţile persoanei respective, iar sfaturile  şi  recunoştinţa voastră pot fi un important punct de 

reper în  alegerea candidatului potrivit pentru un job sau un stagiu. 

         Redactarea unei scrisori de recomandare este un demers ce pune accent pe credibilitatea 

voastră. De aceea este bine să vă asiguraţi de la început că persoana pe care o veţi recomanda are 

toate garanţiile profesionale  şi  morale ce v-au fost eventual indicate, în  cazul în  care nu aţi avut 

un contact direct cu aceasta. Nu există un model standard de scrisoare de recomandare. Pentru 

fiecare situaţie  şi persoana în  parte, aceasta este diferită. 

 Obiectivul unei scrisori de recomandare este de a-l determina pe angajator să- şi  dorească să 

întâlnească persoana ce i-a fost recomandată, pentru a vedea dacă într-adevăr aceasta este candidatul 

ideal pentru postul oferit. 

 O Scrisoare  de Recomandare  are ca rol certificarea informaţiilor precizate în  CV şi 

convingerea destinatarului de performanţele candidatului. în  scrisoarea de recomandare fostul sau 

actualul sef , coleg de serviciu, manager,  trebuie să scoată în  evidenţa calităţile candidatului  

prezentate într-un mod cât mai obiectiv.  

 În general, scrisorile de recomandare sunt cerute de către posibilii angajatori , în  momentul 

în  care procesul de recrutare  şi  selecţie este în  desfăşurare iar candidatul pare a corespunde atât 

profilului cât  şi specificaţiilor job-ului. Ele au rolul de a întări încrederea angajatorului că 

elementele din CV – ul candidatului sunt corect prezentate  şi că acesta a avut la job-urile anterioare 

performanţele profesionale corespunzătoare 

 

MODEL: 

In atenţia …………………………., 

     Domnul / Doamna ……………………….. a fost angajatul companiei noastre  în  perioada 

………………… , ocupând  în  ultimii …… ani poziția de …………......în cadrul departamentului 

……………………………………. 

     în  toată aceasta perioada dedicaţia  şi  comportamentul său pentru obiectivele companiei au fost 

 deosebite , domnul / doamna ………….. implicandu - se activ în  in respectarea termenelor  şi  

realizarea sarcinilor profesionale . 

      Domnul /Doamna ………………… s-a evidenţiat ca un angajat cu un nivel foarte ridicat de 

expertiză în  domeniul …………….  şi  ca un manager profesionist,  cu aptitudini bune de 

comunicare în  cadrul relaţiilor cu colegii  şi  subordonaţii dezvoltând un adevărat spirit de echipă. 

Cu o dorinţa continuă pentru învăţare  şi  găsirea de noi provocări, a adus companiei multă valoare 

în  tot ceea ce a făcut .Nu în  ultimul rând el/ea a fost o persoană devotată companiei. 

    Dintre proiectele/realizările/responsabilităţile sale doresc a menţiona: 

a)......... 

b)......... 

      Pe baza celor de mai sus dorim sa îl recomandam cu încredere pe domnul / doamna 

…………….. pentru oricare din demersurile profesionale viitoare . 

     Cu respect, 

      Nume …………………….. 

      Funcţie……………………. 

NUME COMPANIE “ 
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2.8. SCRISOAREA DE MULŢUMIRE 

 Scrisoarea de mulţumire poate fi trimisă după susţinerea primului interviu. Pe lângă scrisoarea 

de intenţie  şi  un curriculum vitae bine pus la punct, scrisoarea de mulţumire reprezintă o 

modalitate de a demonstra în  mod clar interesul tău pentru postul respectiv.  

 Odată susţinut interviul cu angajatorul nu mai sunt prea multe moduri în  care poţi interveni 

în  mod direct asupra procesului de recrutare. Prin intermediul scrisorii de mulţumire ai posibilitatea 

să le reaminteşti de persoana ta  şi  sa le atragi atenţia încă o dată asupra interesului tău pentru postul 

respectiv chiar în  momentul în  care trebuie să ia o decizie.  

 Scrisoarea de mulţumire, o formă subtilă de promovare  
Exista doua situaţii în  care poţi trimite o scrisoare de mulţumire către un angajator:  

         -imediat după un interviu de angajare, mulţumind pentru timpul acordat, astfel încât să 

influenţezi procesul de angajare;  

 - în  urma unei respingeri la un interviu de angajare, menţionând disponibilitatea pe viitor.  

 

2.9.TIPURI DE INTERVIURI 

 Interviul de triere are drept obiectiv principal respingerea în  prima etape a persoanelor care 

nu corespund. Prin aceasta se reduce durata  şi  costul procesului de selecţie a RU. Pentru a- şi  

atinge obiectivul, organizaţia trebuie să stabilească nivelurile minime (baremul) pentru respingerile 

din această etapă.  

 Interviul de profunzime se utilizează pentru selectarea candidaţilor a căror calităţi par să 

corespundă cerinţelor organizaţiei. Scopul imediat al interviului este acela de a permite organizaţiei 

să constate dacă este cazul să- şi  manifeste interesul faţă de candidat. 

 

2.10. TESTAREA CANDIDATULUI  

 Tipuri de teste Cele mai des întâlnite categorii de teste sunt următoarele:  

 Teste de aptitudini, măsoară capacitatea sau abilitatea potenţială a unei persoane de a învăţa  

şi  de a exercita o meserie.  

 Teste psihomotorii care măsoară puterea, dexteritatea  şi  coordonarea mişcărilor. Sunt 

recomandate pentru candidaţii care urmează să lucreze în domeniul asamblărilor.  

 Teste de cunoştinţe  şi  îndemânare utilizate pentru măsurarea nivelului de cunoştinţe  şi  

îndemânări, necesare postului, posedate de către candidatul respectiv. O formă particulară a acestor 

teste este proba de lucru (practică).  

 Teste de inteligenţă  şi  perspicacitate permit măsurarea cunoştinţelor generale  şi  a 

capacităţii de judecată. Se calculează coeficientul de inteligenţă CI sau IQ (Inteligente Quotient). 

Pentru uşurarea utilizării lui, coeficientul de inteligenţă se foloseşte sub formă de procent de 

inteligenţă menţinându-se în mod impropriu denumirea de coeficient. Pentru adulţi coeficientul 100 

reprezintă media (50% din populaţie este cuprinsă între 90  şi  109) astfel că un coeficient de 80 

reprezintă o inteligenţă sub medie.  

 
2.11. DECIZIA FINALĂ 

Prezentarea candidaţilor reţinuţi după interviu  şi testare  

 
2.12. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 
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 Până la data de 31.12.2010 evidenţa muncii prestate s-a efectuat în baza carnetului de 

muncă. După aceasta dată s-a trecut la o formă modernă de evidenţă, prin intermediul registrului 

electronic de evidenţă. 

Potrivit art. 34 din Codul muncii, republicat, fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa un 

registru general de evidenţă a salariaţilor. 

 în perioada 2003 - 2006 au fost aplicabile dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 247/2003 

privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, publicată 

în Monitorul Oficial nr. 164 din 14 martie 2003. 

 în perioada l septembrie 2006 - 31 iulie 2011 s-au aplicat dispoziţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de 

evidenţă a salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 172 din 22 februarie 2006. 

 în prezent, metodologia de întocmire şi completare a registrului general de evidenţă a 

salariaţilor este reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul 

general de evidenţă a salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 27 mai 

2011. 

Procedura şi actele pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de 

muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de 

evidenţă a salariaţilor în format electronic a fost stabilită prin Ordinul Ministrului Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale nr. 1.918/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 587 din 19 august 2011. 
Aplicaţia REVISAL este pusă la dispoziţia angajatorilor de către Inspecţia Muncii şi este 

folosită pentru înfiinţarea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format 

electronic, în conformitate cu prevederile H.G.500/2011.  

Aplicaţia poate fi descărcată gratuit de pe pagina de Internet a Inspecţiei Muncii de către orice 

angajator care doreşte să utilizeze această aplicaţie.  

Aplicaţia ReviSal poate gestiona simultan, în mod independent, mai multe registre 

electronice ale mai multor angajatori. 

Astfel, fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa şi transmite la inspectoratul teritorial de 

muncă un registru general de evidenţă a salariaţilor şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la 

solicitarea acestora. 

Firmele care au înfiinţat puncte de lucru, sucursale, agenţii sau alte entităţi fără personalitate 

juridică pot delega acestora competenţa înfiinţării registrului, dar numai în situaţia în care le-au 

delegat competenţa de a angaja personal prin încheierea de contracte individuale de muncă. 

   În ceea ce privesc misiunile diplomatice, oficiile consulare sau institutele culturale sau 

reprezentanţele comerciale şi economice ale altor state, spre deosebire de HG 161/2006, HG 

500/2011 introduce obligativitatea acestora de a înfiinţa şi transmite registrul de evidenţă a 

persoanelor la inspectoratul teritorial de muncă pentru personalul local angajat care are cetăţenia 

română sau reşedinţa permanentă în România. 

Completarea şi transmiterea registrului se fac de către una sau mai multe persoane 

nominalizate prin decizie scrisă de către angajator. 

CAPITOLUL 3. ÎNTOCMIREA ŞI GESTIONAREA CARNETELOR DE 
MUNCĂ ALE PERSONALULUI ANGAJAT-REVISAL 
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Registrul general de evidenţă a salariaţilor cuprinde contractele individuale de muncă în 

desfăşurare la data intrării în vigoare a prevederilor hotărârii, indiferent daca acestea sunt 

suspendate la data de 1 august 2011.  

Registrul general de evidenţă a salariaţilor se completează în ordinea încheierii, modificării, 

suspendării sau încetării contractelor individuale de muncă.  

Angajatorii pot contracta serviciul de completare şi transmitere a registrului prin încheierea, 

cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, de contracte de prestări servicii cu 

prestatori înregistraţi la inspectoratele teritoriale de muncă, care îşi desfăşoară activitatea în 

condiţiile prevederilor legale în vigoare.  

În această situaţie angajatorul are obligaţia informării, în scris, a inspectoratului teritorial de 

muncă despre încheierea contractului de prestări servicii.  

În vederea înregistrării prestatorilor de servicii la inspectoratele teritoriale de muncă, 

angajatorii au obligaţia de a informa în scris inspectoratele teritoriale de muncă despre încheierea 

contractului cu prestatorul cu care a contractat serviciul de completare şi transmitere a registrului. 

Informarea inspectoratului teritorial de muncă se va efectua în termen de 3 zile lucrătoare de la data 

încheierii contractului de prestări de servicii.  

Informarea va consta într-o adresă întocmită de angajator, care va cuprinde: denumirea 

prestatorului de servicii; certificatul de înregistrare al prestatorului, eliberat de registrul comerţului; 

dovada înregistrării prestatorului ca operator de date cu caracter personal, conform prevederilor 

Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi data de la care s-a 

contractat serviciul de completare şi transmitere a registrului.  

Prestatorii nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare şi transmitere a 

registrului încredinţate de angajator.  

Contractarea serviciului de completare şi transmitere a registrului nu exonerează angajatorul 

de obligaţiile stabilite de HG 500/2011. 

În cazul încetării sau rezilierii contractului de prestări de servicii, angajatorul va comunica 

inspectoratului teritorial de muncă acest fapt cel mai târziu la data încetării sau rezilierii, în vederea 

eliberării unei noi parole angajatorului. 

Angajatorii sau, după caz, prestatorii de servicii au obligaţia de a completa şi transmite 

registrul la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au angajatorii sediul sau 

domiciliul, după caz, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către primul 

salariat. 

Registrul se completează în ordinea angajării şi cuprinde următoarele elemente:  

a) elementele de identificare a tuturor salariaţilor: numele, prenumele, codul numeric 

personal - CNP, cetăţenia şi ţara de provenienţă - Uniunea Europeana - UE, non-UE, 

Spaţiul Economic European - SEE; 

b) data angajării;  

c) perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea;  

d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) 

sau altor acte normative;  

e) tipul contractului individual de muncă;  

f) durata normală a timpului de muncă şi repartizarea acestuia;  

g) salariul, sporurile şi cuantumul acestora;  
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h) perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, cu excepţia 

cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;  

i) data încetării contractului individual de muncă.  

 

Completarea, respectiv înregistrarea în registru a elementelor de mai sus se face după cum 

urmează:  

a) la angajarea fiecărui salariat, elementele prevăzute anterior, lit. a) - g) se înregistrează în registru 

cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţi de către salariatul în cauză;  

b) salariul se completează şi pentru contractele individuale de muncă deja înregistrate, în termen de 

90 de zile de la data intrării în vigoare a HG 500/2011, adică 31 octombrie 2011; 

c) suspendările, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale, se înregistrează 

în registru în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data suspendării;  

d) încetările contractelor de muncă se înregistrează în registru la data încetării contractului 

individual de muncă/la data luării la cunoştinţă a evenimentului ce a determinat, în condiţiile 

legii, încetarea contractului individual de muncă; 

e) pentru salariaţii detaşaţi, angajatorul de bază completează perioada detaşării şi denumirea 

angajatorului la care se face detaşarea, anterior începerii detaşării.  

 

Orice modificare a elementelor care presupun încheierea unui act adiţional – cele prevăzute 

la art. 3 alin. (2) lit. a), c) - g) din HG 500/2011 - se înregistrează în registru cel târziu în ziua 

lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 17 alin. (5) din 

Legea nr. 53/2003, republicată. Excepţie fac situaţiile în care modificările se produc ca urmare a 

unei hotărâri judecătoreşti sau ca efect al unui act normativ când înregistrarea în registru se face în 

ziua în care angajatorul se prezumă, potrivit legii, că a luat cunoştinţă de conţinutul acestora.  

Orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care 

angajatorul a luat cunoştinţă de acestea.  

Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în format electronic, prin 

completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspecţiei Muncii – 

https://reges.inspectiamuncii.ro, http://itmonline.inspectiamuncii.ro sau  

https://reges.inspectiamuncii.ro:4443/pls/apex/f?p=99 prin e-mail, pe baza de semnătură electronică 

sau prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de muncă în format electronic, însoţit de o 

adresă de înaintare semnată de angajator.  

Transmiterea on-line se face după solicitarea şi obţinerea de către angajator a numelui de 

utilizator şi a parolei, indiferent daca angajatorul prestează serviciul de completare şi transmitere a 

registrului sau are încheiat un contract de prestări de servicii, şi activarea accesului la portalul 

Inspecţiei Muncii http://itmonline.inspectiamuncii.ro sau  

https://reges.inspectiamuncii.ro:4443/pls/apex/f?p=99  

Obţinerea numelui de utilizator şi a parolei se face la sediul inspectoratului teritorial de 

muncă în a cărui raza teritorială angajatorul îşi are sediul sau domiciliul, în baza prezentării 

următoarelor documente:  

a) solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator şi a parolei;  

b) împuternicire semnată şi ştampilată de angajator, în cazul în care persoana care solicită 

obţinerea numelui de utilizator şi a parolei este alta decât reprezentantul legal al 

angajatorului;  

c) copie de pe certificatul de înmatriculare;  

https://reges.inspectiamuncii.ro/
http://itmonline.inspectiamuncii.ro/
https://reges.inspectiamuncii.ro:4443/pls/apex/f?p=99
http://itmonline.inspectiamuncii.ro/
https://reges.inspectiamuncii.ro:4443/pls/apex/f?p=99
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d) copie a actului de identitate al persoanei împuternicite.  

Modelul de împuternicire poate fi obţinut de pe pagina de internet a Inspecţiei Muncii sau de 

la sediul inspectoratelor teritoriale de muncă. 

Pentru prima depunere la sediul inspectoratului teritorial de muncă a registrului adresa de 

înaintare este însoţită de o copie a certificatului de înmatriculare la registrul comerţului, a 

certificatului de înregistrare fiscală, respectiv o copie a actului de identitate - în cazul angajatorului 

persoană fizică 

În cazul modificării elementelor de identificare a angajatorului sau a unităţilor fără 

personalitate juridică ale acestuia, depunerea ulterioară a registrului general de evidenţă a 

salariaţilor în format electronic trebuie însoţită de o copie a certificatului de înmatriculare la 

registrul comerţului şi a certificatului de înregistrare fiscală, care să ateste aceste modificări. 

Completarea eronată a registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic sau a 

datelor de identificare a angajatorului dă dreptul inspectoratului teritorial de muncă de a refuza 

înregistrarea acestuia. 

Registrul se păstrează în formă electronică la sediul angajatorului şi, după caz, la sediul 

sucursalei, agenţiei, reprezentanţei sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridică, care au 

delegată competenţa înfiinţării registrului.  

Angajatorul are obligaţia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariaţi, de a-l 

păstra în bune condiţii la sediu, precum şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea 

acestora.  

Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puţin următoarele documente: actele necesare 

angajării, contractul individual de muncă, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la 

modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, acte de studii/certificate de 

calificare, precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completării în 

registru.  

La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat să îi 

elibereze acestuia:  

a) copii ale documentelor existente în dosarul personal; 

b) copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa 

şi/sau un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, 

vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de 

evidenţa şi din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.  

Documentele sunt eliberate în copie certificată de reprezentantul legal al angajatorului sau de 

persoana împuternicită de angajator pentru conformitate cu originalul.  

Registrul electronic şi dosarele personale ale fiecărui salariat se vor păstra în condiţii care să 

asigure securitatea datelor, precum şi păstrarea lor îndelungată şi corespunzătoare, cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Angajatorul răspunde 

pentru asigurarea acestor condiţii, precum şi pentru orice prejudiciu produs salariatului, sau oricărei 

alte persoane fizice sau juridice, prin încălcarea acestor obligaţii.  

În măsura în care, din motive obiective, angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera 

documentele prevăzute anterior, salariatul sau fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial 

de muncă din raza căruia angajatorul îşi desfăşoară activitatea eliberarea unei adeverinţe din care sa 

rezulte elementele conţinute în registru, astfel cum a fost întocmit şi transmis de către angajator. 

Inspectoratul teritorial de muncă în cauza eliberează documentul, în baza registrului electronic 

transmis de angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.  
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 Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de angajatori, persoane fizice sau juridice:  

a) netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă prevăzute la art. 3 

alin. (2) lit. a)- g) din HG 500/2011, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii 

activităţii de către salariatul în cauză; 

 cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără transmiterea 

la inspectoratul teritorial de munca a registrului completat cu toate elementele 

contractului individual de muncă, fără ca amenda totală cumulată să depăşească suma 

de 50.000 lei;  

b) refuzul de a pune la dispoziţie inspectorului de muncă registrul în format electronic, precum 

şi dosarul personal al salariaţilor; 

 cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;  

c)  necompletarea elementelor contractului individual de muncă conform art. 3, respectiv 

netransmiterea registrului în termenele prevăzute de art. 4 din HG 500/2011;  

 cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;  

d) completarea registrului de către alte persoane decât cele nominalizate prin decizie scrisă de 

către angajator sau a unui prestator înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă    

 cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei; 

e) completarea registrului cu date eronate sau incomplete;  

 cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei; 

f) alterarea sau ştergerea datelor din registru, precum şi intervenţia neautorizată asupra 

aplicaţiei informatice a registrului.  

 cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei; 

g) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (8) privind informarea inspectoratelor teritoriale de 

muncă cu privire la prestatorii de servicii;  

 cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei; 

h) refuzul angajatorului de a elibera copii după acte depuse în dosarul personal sau a extrasului 

din Revisal, solicitate de către salariat;  

 cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei 

i) nerespectarea prevederilor privind interdicţia prestatorilor de servicii de completare şi 

transmitere a registrului, de a subcontracta aceste servicii încredinţate de angajator  

 cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei; 

j)  nerespectarea prevederilor privind păstrarea registrului în formă electronica la sediul 

angajatorului 

  cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei  

Contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii 

contravenţionale prevăzute la literele b) - e) ale aliniatului precedent.  
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Reglementare: 

 LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

 

Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile legii 263/2011, prin 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public 

de pensii. 

 

4.1 DICŢIONAR DE TERMENI 

 

     În înţelesul legii 263/2011, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

    a) asigurat - persoana fizică pentru care angajatorul este obligat să reţină şi să plătească 

contribuţia individuală de asigurări sociale, precum şi persoana fizică ce achită, în nume propriu, 

contribuţia de asigurări sociale, conform prezentei legi; 

    b) case de pensii sectoriale - casele de pensii care funcţionează în subordinea Ministerului 

Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate în instituţiile din 

sistemul naţional de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională; 

    c) contract de asigurare socială - contractul încheiat voluntar între persoane fizice şi casele 

teritoriale de pensii în scopul asigurării în sistemul public de pensii; 

    d) contribuabil - persoana fizică sau juridică ce plăteşte contribuţii de asigurări sociale 

sistemului public de pensii, conform prezentei legi; 

    e) declaraţie individuală de asigurare - documentul depus la casele teritoriale de pensii, pe 

baza căruia se înregistrează în sistemul public de pensii persoanele care desfăşoară activităţi 

independente, asigurate obligatoriu prin efectul legii în sistemul public de pensii; 

    f) declaraţie nominală de asigurare - evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată 

către bugetul asigurărilor sociale de stat, întocmită şi depusă sau transmisă lunar de către 

angajatori la casele teritoriale de pensii, precum şi la casele de pensii sectoriale; 

    g) locuri de muncă în condiţii deosebite - locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii 

de risc profesional sau la condiţiile specifice unor categorii de servicii publice, pe toată durata 

timpului normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente 

riscante în activitate, cu consecinţe asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a asiguraţilor; 

    h) locuri de muncă în condiţii speciale - locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii 

de risc profesional sau la condiţiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel 

puţin 50% din timpul normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la 

comportamente riscante în activitate, cu consecinţe grave asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a 

asiguraţilor; 

    i) locuri de muncă în alte condiţii - locurile de muncă şi activităţi din domeniul apărării 

naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale care implică pericol permanent de vătămare 

corporală gravă, invaliditate, mutilare, suprimare a vieţii ori de pierdere a libertăţii - captivitate, 

CAPITOLUL 4. SISTEMUL UNITAR DE PENSII PUBLICE 
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terorism, răpiri, luări ca ostatici ori alte asemenea situaţii - şi pentru care nu se pot lua măsuri de 

prevenire sau de protecţie; 

    j) perioade asimilate - perioadele pentru care nu s-au datorat sau plătit contribuţii de asigurări 

sociale şi care sunt asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii; 

    k) prestaţii de asigurări sociale - veniturile de înlocuire acordate la intervenirea riscurilor 

asigurate sub formă de pensii, ajutoare sau alte tipuri de prestaţii prevăzute de prezenta lege, 

pentru pierderea totală ori parţială a veniturilor asigurate; 

    l) punctaj lunar - numărul de puncte realizat de asigurat într-o lună, calculat prin raportarea 

câştigului salarial brut lunar/soldei brute lunare sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a 

constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna 

respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică; 

    m) punctaj anual - numărul de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendaristic, 

obţinut prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare; 

    n) punctaj mediu anual - numărul de puncte realizat de asigurat, calculat prin raportarea 

punctajului total realizat de acesta în întreaga perioadă de activitate la numărul anilor 

corespunzători stagiului complet de cotizare prevăzut de lege la data pensionării; 

    o) riscuri asigurate - evenimentele care, la producerea efectelor lor, obligă instituţiile sistemului 

public de pensii să acorde asiguraţilor prestaţiile sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi 

(invaliditate, bătrâneţe şi deces); 

    p) stagiu de cotizare - perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale 

la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu declaraţie individuală de 

asigurare sau contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la 

sistemul public de pensii; 

    q) stagiu de cotizare în specialitate - perioada în care o persoană din sistemul naţional de 

apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi din sistemul administraţiei 

penitenciare s-a aflat în una dintre următoarele situaţii: 

    1. a avut calitatea de cadru militar în activitate; 

    2. a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev al unei şcoli 

militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de 

apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, 

poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu 

excepţia liceului militar; 

    3. a fost concentrată sau mobilizată ca rezervist; 

    4. a fost în captivitate; 

    5. a avut calitatea de funcţionar public cu statut special în instituţiile din sistemul de apărare 

naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi din sistemul administraţiei penitenciare; 

    6. a avut calitatea de militar angajat pe bază de contract şi/sau de soldat şi gradat voluntar; 

    r) stagiu complet de cotizare - perioada de timp prevăzută de prezenta lege în care asiguraţii au 

realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensie 

anticipată sau pensie anticipată parţială; 

    s) stagiu de cotizare necesar - perioada de timp prevăzută de prezenta lege, în funcţie de vârstă, 

în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru obţinerea unei pensii de invaliditate; 

    t) stagiu minim de cotizare - perioada minimă de timp prevăzută de prezenta lege în care 

asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie, la împlinirea vârstei 

standard de pensionare; 
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    u) stagiu potenţial - perioada de timp prevăzută de prezenta lege, considerată stagiu de cotizare 

şi acordată la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru stagiul de cotizare nerealizat 

din cauza afecţiunilor invalidante; 

    v) vârstă standard de pensionare - vârsta stabilită de prezenta lege, pentru bărbaţi şi femei, la 

care aceştia pot obţine pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile legii, precum şi vârsta din care 

se operează reducerile prevăzute de lege. 

  

În sensul legii 263/2011, prin câştig salarial brut/soldă brută/salariu lunar brut se înţelege 

veniturile din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit, conform prevederilor 

Codului fiscal. 

 

4.2 CALITATEA DE ASIGURAT ÎN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII 

 

Asiguraţii sistemului public de pensii pot fi cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau 

apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România. 

Pot fi asiguraţi ai sistemului public de pensii şi cetăţenii români, cetăţenii altor state şi 

apatrizii care nu au domiciliul sau reşedinţa în România, în condiţiile prevăzute de instrumentele 

juridice cu caracter internaţional la care România este parte. 

Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale şi au dreptul să 

beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, conform legii 263/2011. 

   

4.2.1. Asiguraţi obligatoriu prin efectul legii 

 

I. a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual  de muncă, inclusiv 

soldaţii şi gradaţii voluntari; 

    b) funcţionarii publici; 

    c) cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu 

statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii 

publice şi siguranţei naţionale; 

II. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul 

autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii 

cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt 

asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I; 

III. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor 

pentru şomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare şomeri; 

IV. persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel 

puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 

sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare: 

    a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management; 

    b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale; 

    c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice; 

    d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora; 

    e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale; 
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  Observaţie! 

Persoanele prevăzute mai sus care au cel puţin vârsta de 18 ani sunt obligate să se asigure pe baza 

declaraţiei individuale de asigurare. 

o Declaraţia individuală de asigurare se depune în termen de 30 de zile de la data 

încadrării în situaţia prevăzută la alin. (1) la casa teritorială de pensii competentă, în 

funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei. 

o Venitul lunar asigurat pentru persoanele menţionate la alin. (1) este cel stabilit prin 

declaraţia individuală de asigurare şi nu poate fi mai mic decât suma reprezentând 35% 

din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale 

de stat şi mai mare decât valoarea corespunzătoare a de 5 ori câştigul salarial mediu 

brut. 

o Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaraţiei de asigurare persoanele 

prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV, dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensii 

prevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) 

pct. I, II, III şi V. 

o Venitul asigurat înscris în declaraţia individuală de asigurare poate fi modificat prin 

depunerea unei comunicări de modificare a declaraţiei individuale de asigurare. 

    Asiguraţii care fac dovada că nu se mai regăsesc în situaţiile pentru care asigurarea este 

obligatorie, potrivit art. 6 alin. (1) pct. IV, au obligaţia să depună la casele teritoriale de pensii, în 

termen de 30 de zile de la modificarea situaţiei, formularul-tip de încetare a asigurării individuale 

la sistemul public de pensii. 

V. cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul 

administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, 

ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul 

de stat, în condiţiile legii; 

VI. persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din: 

    a) drepturi de autor şi drepturi conexe, definite in Codul fiscal, cu regularitate sau în mod 

ocazional; 

    b) contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil. 

   Observaţie! 

    În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la pct. VI declararea contribuţiilor individuale de asigurări 

sociale se face de către plătitorul de venit. Declaraţia este similară celei nominale privind evidenţa 

asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat şi are acelaşi regim 

juridic cu aceasta. 

    Sub aspectul declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor individuale de asigurări sociale, 

plătitorul de venit prevăzut la alin. (5) este asimilat angajatorului. 

    Plătitorii de venit prevăzuţi la alin. (5) nu au obligaţia depunerii declaraţiei pentru persoanele care 

au şi calitatea de pensionari ori sunt asiguraţi în alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii. 

 

4.2.2. Asiguraţi facultativ 

  Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în 

condiţiile prezentei legi, avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute 

prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, 

respectiv să îşi completeze venitul asigurat. 
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Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) se încheie între persoana 

interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi 

casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei. 

Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data 

înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii. 

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat prin  încheierea 

unui act adiţional la contractul de asigurare socială. 

Contractul de asigurare socială poate fi reziliat la iniţiativa oricăreia dintre părţi, conform 

clauzelor prevăzute în contract. 

În cazul rezilierii contractului de asigurare socială, contribuţiile de asigurări sociale achitate 

nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie. 
  

4.3 CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE 

 

4.3.1 Contribuabili la sistemul  asigurărilor  sociale 

 

     În sistemul public de pensii sunt contribuabili, după caz: 

o asiguraţii care datorează contribuţii individuale de asigurări sociale; 

o angajatorii şi instituţiile care efectuează plata ajutoarelor în situaţia persoanelor 

prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V; 

o persoanele juridice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. 

(1) pct. II, asimilate angajatorului în condiţiile prezentei legi; 

o Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care administrează bugetul 

asigurărilor pentru şomaj, instituţie care, pentru şomeri, este asimilată angajatorului; 

o persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV şi VI, precum şi cele prevăzute la art. 6 

alin. (2). 
 

4.3.2 Cotele de contribuţii la sistemul asigurărilor sociale 

 

   Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt diferenţiate în funcţie de condiţiile de muncă: 

 normale, 

 deosebite,  

 speciale 

 alte condiţii de muncă 

    Cotele de contribuţii de asigurări sociale, la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt: 
 

 31,3% pentru condiţii normale de muncă, datorate de angajator şi angajaţi, din care 10,5% 

datorate de angajaţi şi 20,8% datorate de angajatori; 

 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, datorate de angajator şi angajaţi, din care 10,5% 

datorate de angajaţi şi 25,8% datorate de angajatori; 

 41,3% pentru condiţii speciale şi alte condiţii de muncă, din domeniul apărării naţionale, 

ordinii publice şi siguranţei naţionale, datorate de angajator şi angajaţi, din care 10,5% 

datorate de angajaţi şi 30,8% datorate de angajatori. 
    

În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale de 10.5%  este inclusă şi cota de 

contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 
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privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de asiguraţi se reţine integral din: 

    a) câştigul salarial brut/solda brută realizat/realizată lunar,  de asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. 

(1) pct. I şi II; 

    b) venitul brut diminuat cu cota de cheltuială forfetară, respectiv venitul brut, în situaţia 

persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. VI; 

    c) indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate stabilită potrivit legii, în situaţia asiguraţilor aflaţi 

în concediu medical. 

 

4.3.3 Baza lunară de calcul 

Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator o constituie 

suma câştigurilor salariale brute/soldelor brute lunare, precum şi asimilate acestora. 

Baza lunară de calcul la care persoana juridică din România datorează contribuţia de 

asigurări sociale pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate o constituie 

suma câştigurilor salariale brute la care s-a calculat contribuţia individuală de asigurări sociale 

     

Plafon baza de calcul  

      Baza de calcul prevăzută la alin. (1) nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul 

mediu al asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a de 

cinci ori câştigul salarial mediu brut. 

o Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru şomeri o constituie cuantumul 

drepturilor băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi asupra cărora 

se datorează contribuţia de asigurări sociale, potrivit legii. 

o Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele prevăzute la art. 6 

alin. (1) pct. V o constituie cuantumul ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat, în 

condiţiile legii. 

o Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 

alin. (1) pct. IV şi alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat, înscris în declaraţia individuală 

de asigurare sau în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât suma reprezentând 

35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale 

de stat şi nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia. 
   

4.3.4 Excepţii de datorat contribuţia de asigurări sociale 

Contribuţia de asigurări sociale nu se datorează asupra sumelor reprezentând: 

    a) prestaţii suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale; 

    b) diurne de deplasare şi de delegare, indemnizaţii de delegare, detaşare şi transfer; 

    c) participarea salariaţilor la profit, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind 

repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu 

capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

    d) indemnizaţia de şedinţă pentru consilierii locali şi judeţeni; 

    e) contribuţiile plătite la fondurile de pensii facultative, în limitele de deductibilitate stabilite 

potrivit legii; 
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    f) compensaţiile lunare pentru chirie; 

    g) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a 

alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de 

protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament; 

    h) sumele primite potrivit legii pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului; 

    i) indemnizaţiile de instalare; 

    j) valoarea financiară a normei de hrană; 

    k) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea în concediul de odihnă, precum şi a 

transportului la şi de la locul de muncă. 

     Sumele asupra cărora nu se datorează contribuţia de asigurări sociale, prevăzute la alin. (1) lit. 

b)-k), nu se iau în considerare la stabilirea prestaţiilor din sistemul public de pensii. 
 

4.4 PENSII 
 

     În sistemul public de pensii se acordă următoarele categorii de pensii: 

    a) pensia pentru limită de vârstă; 

    b) pensia anticipată; 

    c) pensia anticipată parţială; 

    d) pensia de invaliditate; 

    e) pensia de urmaş. 
 

4.4.1 Pensia pentru limită de vârstă 

Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data 

pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sau în 

specialitate, după caz, prevăzute de prezenta lege. 

o Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei. 

Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, 

conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5. 

o Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea 

acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului minim de cotizare, conform eşalonării 

prevăzute în anexa nr. 5. 

o Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. 

Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform 

eşalonării prevăzute în anexa nr. 5 

 

Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de 

vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare.  

Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent 

calităţii de asigurat beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa 

nr. 5, în funcţie de gradul de handicap, după cum urmează: 

    a) cu 15 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap grav, dacă au realizat, în condiţiile handicapului 

preexistent calităţii de asigurat, cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare; 

    b) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiţiile 

handicapului preexistent calităţii de asigurat, cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare; 

    c) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiţiile handicapului 

preexistent calităţii de asigurat, stagiul complet de cotizare. 
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    Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca 

nevăzător cel puţin o treime  
 

4.4.2 Pensia anticipată 

Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de 

pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât 

stagiul complet de cotizare prevăzut de prezenta lege. 

La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare 

perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) şi g). 

La acordarea pensiei anticipate, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute la art. 62 alin. 

(1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte 

normative. 

 La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se 

transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate 

şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate. 

 Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile prevăzute la alin. 

(1), se face din oficiu. 

 

4.4.3 Pensia anticipată parţială 

Pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard 

de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au 

depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani. 

La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate parţiale nu se iau în 

considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) şi g). 

Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de 

vârstă care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, până 

la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă. 

La acordarea pensiei anticipate parţiale, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute 

la art. 65 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de 

alte acte normative. 

La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia 

anticipată parţială se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea 

diminuării prevăzute la art. 65 alin. (4) şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor 

stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate parţiale. 

Transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile 

prevăzute la alin. (1), se face din oficiu. 

 

4.4.4 Pensia de invaliditate 

Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate 

din capacitatea de muncă, din cauza: 

    a) accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii; 

    b) neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA; 

    c) bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca. 

         Au dreptul la pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), şi elevii, 

ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, ca 
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urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii 

profesionale. 

    (4) Persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă şi marii 

mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 ori în 

legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de 

asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză, au dreptul la pensie de 

invaliditate în aceleaşi condiţii în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit 

accidente de muncă. 

     În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este: 

    a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de 

autoîngrijire; 

    b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii 

de autoîngrijire; 

    c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, 

persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul 

normal de muncă. 

 

    La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de 

invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă. 

    În situaţia prevăzută la alin. (1) se acordă, din oficiu, cuantumul cel mai avantajos. 

   Indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 77 se menţine şi pe durata acordării pensiei 

pentru limită de vârstă. 
 

4.4.5 Pensia de urmaş 

    Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era 

pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii. 

     Copiii au dreptul la pensie de urmaş: 

    a) până la vârsta de 16 ani; 

    b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la 

terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani; 

    c) pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în 

una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b). 

     Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei 

standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani. 

      În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul 

pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv 

cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus. 

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă, pe perioada în care 

este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an. 

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă şi de durata 

căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei 

boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care 

asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, 

prevăzut la art. 33 alin. (5). 
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     Soţul supravieţuitor care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 85 şi la art. 86 alin. (1) 

beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această 

perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este 

obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 

33 alin. (5). 

 

Pensia de urmaş se stabileşte, după caz, din: 

    a) pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, 

susţinătorul decedat; 

    b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea 

îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă. 

    (2) Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de 

susţinător, aferent pensiei prevăzute la alin. (1), în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel: 

    a) 50% - pentru un singur urmaş; 

    b) 75% - pentru 2 urmaşi; 

    c) 100% - pentru 3 sau mai mulţi urmaşi. 

     Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea 

drepturilor de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte. 

     În cazul modificării numărului de urmaşi, pensia se recalculează în conformitate cu 

dispoziţiile art. 89 alin. (2). 

     Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevăzute 

de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru cea mai 

avantajoasă pensie. 

 

4.4.6 Suspendarea pensiei 

În sistemul public de pensii, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în 

care a intervenit una dintre următoarele cauze: 

    a) pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie 

de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă, potrivit prevederilor acesteia, pensia se 

plăteşte de către celălalt stat; 

    b) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, se 

regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor 

locali sau judeţeni; 

    c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaş prevăzut la art. 84 lit. c) ori cel prevăzut la 

art. 86 alin. (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului 

Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, a centrelor regionale de 

expertiză medicală a capacităţii de muncă sau a comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale 

Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de 

Informaţii; 

    d) pensionarul de invaliditate nu mai urmează programele recuperatorii, întocmite de medicul 

expert al asigurărilor sociale, prevăzute la art. 81 alin. (1); 

    e) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se regăseşte în una dintre situaţiile 

prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni; 
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    f) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III, se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute 

la art. 6 alin. (1) pct. I sau II, depăşind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă 

respectiv; 

    g) pensionarul urmaş, prevăzut la art. 84 lit. a), a împlinit vârsta de 16 ani şi nu face dovada 

continuării studiilor; 

    h) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, realizează venituri brute lunare pentru 

care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, dacă acestea sunt mai mari de 35% din câştigul 

salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5); 

    i) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, s-a recăsătorit; 

    j) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, optează pentru o altă 

pensie, potrivit legii, din acelaşi sistem, sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat 

sistemului public de pensii; 

    k) pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la cumulul pensiei cu 

salariul. 

    (2) În situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, în condiţiile prevăzute la art. 84 lit. b), 

care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie 

a anului în curs. 

    (3) Plata indemnizaţiei pentru însoţitor prevăzute la art. 77 alin. (1) se suspendă pe perioada în 

care pensionarul este internat într-o instituţie de asistenţă socială sau într-o unitate medicală 

specializată, în care se asigură supraveghere şi îngrijire permanente, cu excepţia situaţiilor în care 

pensionarul este nevăzător. 

    (4) Suspendarea plăţii pensiei şi/sau a indemnizaţiei pentru însoţitor se poate face şi la cererea 

pensionarului, situaţie în care suspendarea plăţii se face începând cu luna următoare celei în care a 

fost înregistrată cererea. 

 

4.4.7 Cumulul  pensiei 

     În sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţii pentru care 

asigurarea este obligatorie, în condiţiile legii, următoarele categorii de pensionari: 

    a) pensionarii pentru limită de vârstă; 

    b) nevăzătorii; 

    c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum şi copiii, pensionari de urmaş, încadraţi în gradul 

III de invaliditate; 

    d) copiii, pensionari de urmaş, prevăzuţi la art. 84 lit. a) şi b). 

     Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula pensia cu venituri din 

activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depăşesc 

35% din câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5). 

        Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligaţi să comunice casei teritoriale de pensii, 

respectiv casei de pensii sectoriale, în evidenţele căreia se află, orice schimbare în situaţia proprie, 

de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care i-a fost stabilită sau i se plăteşte 

pensia, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia. 

 

4.5  ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE 

      

În sistemul public de pensii, în afara pensiilor, se mai pot acorda, în condiţiile prezentei legi, 

următoarele prestaţii: 
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    a) tratament balnear, altul decât cel care, potrivit legii, se suportă de la bugetul Fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate, pentru asiguraţi şi pensionari; 

    b) bilete de odihnă, pentru asiguraţi; 

    c) ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei 

unuia dintre aceştia. 

         Acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de 

tratament solicitanţilor îndreptăţiţi, în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din 

proprietatea CNPP, precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil şi a sumelor 

alocate pentru această prestaţie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

     Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament balnear, în 

condiţiile prezentei legi, după cum urmează: 

    a) gratuit - pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul 

expert al asigurărilor sociale; 

    b) cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii băneşti - asiguraţii sistemului public de 

pensii şi pensionarii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a). 

     Durata tratamentului balnear este de 12-18 zile. 

     Contravaloarea prestaţiilor acordate în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi diferenţa 

dintre contravaloarea prestaţiilor şi contribuţia bănească prevăzută la alin. (2) lit. b) se suportă din 

bugetul asigurărilor sociale de stat. 

    Criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear, precum şi nivelul 

contribuţiei băneşti individuale a asiguraţilor şi a pensionarilor se aprobă anual, prin ordin comun al 

conducătorilor CNPP şi ai caselor de pensii sectoriale. 

   Locurile de tratament balnear se asigură în unităţile de tratament din proprietatea CNPP şi, 

în completare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu alte unităţi de profil. La încheierea 

contractelor se va ţine seama de gradul de solicitare al staţiunii şi de categoria de confort oferită, 

precum şi de nivelul maxim al tarifelor, stabilit de CNPP şi casele de pensii sectoriale, ce poate fi 

suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat. 

  În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură 

persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, 

soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care 

face această dovadă. 

   Dovada prevăzută la alin. (1) se poate face prin orice mijloc de probă admis de lege. 

   Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de 

stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5). 

Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie 

care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. 

   Se consideră membru de familie, în sensul prezentei legi: 

    a) soţul; 

    b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre 

creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la 

terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, 

indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate; 

    c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi. 

  Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul 

prevăzut la art. 125 alin. (3). 
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Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat şi se acordă, la cerere, pe 

baza certificatului de deces. 

Acordarea ajutorului de deces nu este condiţionată de realizarea unui anumit stagiu de 

cotizare. 
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5.1. PREZENTAREA LEGISLAŢIEI ÎN DOMENIUL STABILIRII ŞI PLĂŢII 

DREPTURILOR SALARIALE  

 

5.1.1. Noţiunea şi elementele salariului 

Salariul este preţul muncii prestate exprimat în bani. 

Când munca se desfăşoară pentru sine este o muncă independentă şi produce venit, în 

situaţia în care se realizează pentru o terţă persoană este muncă dependentă şi produce salariu. 

Elemente: 

Salariul de bază:  

 Este partea principală a salariului total, ce se cuvine fiecărui salariat, luând în considerare de 

regulă, nivelul studiilor, calificarea şi pregătirea profesională, importanţa postului, caracteristicile 

sarcinilor şi competenţele profesionale. Constituie partea fixă şi principală a salariului şi este un 

element de referinţă în raport cu care se calculează celelalte drepturi ale salariaţilor cum ar fi de ex. 

diferitele indemnizaţii, sporuri etc. 

Indemnizaţiile: 

 Reprezintă sumele plătite salariaţilor peste salariul de bază, cu scopul de a compensa 

cheltuielile pe care aceştia sunt nevoiţi a le efectua cu ocazia îndeplinirii unor sarcini sau în alte 

condiţii de muncă. Indemnizaţiile pot fi: pentru persoanele care îndeplinesc funcţii de conducere, 

pentru delegare, detaşare, instalare, pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate 

etc. 

Adaosurile şi sporurile la salarii: 

 Formează partea variabilă a salariului pentru că se plătesc numai în raport cu performanţele 

individuale ale fiecărui salariat (rezultatele obţinute în muncă), pentru timpul în care munca este 

prestată în anumite condiţii deosebite sau speciale (pentru compensarea, pe această cala a efortului 

depus în plus sau a riscului ridicat pe care îl presupune munca), dacă experienţa dobândită pe durata 

vechimii în muncă se concretizează în creşterea economică a muncii prestate. 

 

5.1.2. Categorii de salarii 

Salariul nominal: 

Constă în suma de bani pe care salariatul o primeşte efectiv pentru munca depusă. 

Salariul real: 

Reprezintă cantitatea de bunuri şi servicii pe care le pot dobândi persoanele fizice cu salariul 

nominal. 

 

5.1.3. Caracteristicile salariului 

Se plăteşte înaintea oricăror alte obligaţii băneşti  ale angajatorului; 

Se stabileşte prin negocieri colective sau individuale; 

Prin grija angajatorului, salariul este confidenţial. 

 

 

CAPITOLUL 5. ÎNTOCMIREA STATULUI DE PLATĂ PENTRU 
PERSONALUL ÎNCADRAT 
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Salariul minim garantat 

Este nivelul de remuneraţie sub care nu se va putea coborî nici în drept nici în fapt, 

indiferent care ar fi modul său de calcul; 

Este salariul care în fiecare ţară are forţa legii şi care este aplicabil sub pedeapsa sancţiunilor 

penale sau a altor sancţiunii specifice.; 

Este salariul considerat ca suficient pentru satisfacerea necesităţilor vitale de alimente, 

îmbrăcăminte, educaţie ale salariaţilor, ţinând cont de dezvoltarea economică şi culturală a fiecărei 

ţări. 

Se stabileşte prin Hotărâre de Guvern; 

Nu se pot negocia şi stabili salarii sub salariul de bază minim brut orar pe ţară; 

Angajatorul este obligat să garanteze în plată acest salariu chiar şi în cazul în care salariatul 

este prezent la lucru, în cadrul programului, dar nu poate să îşi desfăşoare activitatea din motive 

neimputabile acestuia cu excepţia grevei; 

Dacă se asigură hrană, cazare sau alte facilităţi suma în bani cuvenită nu poate fi mai mică 

decât salariul de bază minim brut orar pe ţară. 

 

5.1.4. Principiile sistemului de salarizare 

La muncă egală salariul egal. 

 Salarizare diferenţiată după cantitatea muncii; 

 Salarizare diferenţiată după calificare profesională; 

 Salarizare diferenţiată în funcţie de calitatea muncii; 

 Salarizare diferenţiată în funcţie de condiţiile de muncă; 

 Caracterul confidenţial al salariului. 

 

5.1.5. Formele de salarizare 

Acestea sunt acele modalităţi sau procedee prin intermediul cărora se evidenţiază şi determină 

rezultatele muncii prestate. 

Contractul colectiv unic la nivel naţional prevede următoarele forme de salarizare: 

1) în regie sau după timp; 

2) Acord; 

3) Pe bază de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate; 

4) Alte forme specifice unităţii. 

 

5.1.6. Plata salariilor - Condiţii 

 - se plăteşte în bani; 

 Plata în natură a unei părţi din salariu este posibilă numai dacă este prevăzută expres în 

contractul colectiv de muncă sau contractul individual. Condiţia este însă ca suma în bani nu poate 

fi inferioară salariului minim brut pe ţară; 

 Plata se face periodic, cel puţin odată pe lună la data stabilită în contractul individual de 

muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil.Întârzierea nejustificată a plăţii salariului  sau neplata 

acestuia poate determina obligarea angajatorului de daune-interese pentru repararea prejudiciului 

cauzat salariatului.Plata se poate face prin virament; 

 Se plăteşte direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta.În caz de deces drepturile 

sunt plătite soţului supravieţuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinţilor acestuia.Plata 

salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, precum şi prin orice alte documente 
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justificative care demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit;Salariile se plătesc 

înaintea oricărei obligaţii ale angajatorilor;Nu mai există noţiunea de “accept de plată”;Acceptarea 

fără rezerve a unei părţi din drepturile salariale sau semnarea actelor de plată în astfel de situaţi nu 

poate avea semnificaţia unei renunţări din partea salariatului la drepturile ce i se cuvin în 

integralitatea lor. 

 

5.1.7. Reţinerile din salariu 

Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului 

este: 

 Scadentă; 

 Lichidă; 

 Exigibilă; 

 A fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă;  

 Nu pot depăşi ½ din venitul net în fiecare lună. 

În cazul pluralităţii de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine: 

 Obligaţii de întreţinere, conform Codului familiei; 

 Contribuţiile şi impozitele datorate către stat; 

 Daunele cauzate proprietăţii publice prin fapte ilicite; 

 Acoperirea altor daune. 

 

DREPTUL LA ACŢIUNE 

Dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale, precum şi cu privire la daunele rezultate din 

neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor privind plata salariilor se prescrie în termen de 

3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate; 

Acest termen de prescripţie este întrerupt în cazul în care intervine o recunoaştere din partea 

debitorului cu privire la drepturile salariale sau derivând din plata salariului. 

 

5.2. TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ 

5.2.1. Definiţia timpului de muncă  

Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la 

dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale prevăzute în contractul de muncă 

sau contractul colectiv de muncă. 

 

5.2.2. Durata normală a timpului de muncă 

Durata normală a timpului de muncă, se referă la durata efectivă a muncii, perioada în care 

salariatul se află la dispoziţia angajatorului. 

Durata normală a timpului de muncă este prevazută în Constituţie şi Codul Muncii şi este de 

8 ore pe zi si 40 ore pe săptămână. În cadrul contractelor de muncă cu timp parţial se mentionează 

exact durata timpului şi orele între care se desfăşoară activitatea. 

Codul Muncii prevede că în cazul tinerilor de până la 18 ani durata timpului de muncă este 

de 6 ore pe zi si de 30 ore pe săptămână.  
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5.2.3. Repartizarea timpului de muncă 

Repartizarea timpului de muncă pe zile, în cadrul săptămânii este de regulă uniformă, 5 zile 

a câte 8 ore şi 2 zile de repaus săptămânal. Există şi posibilitatea angajatorului de a stabili o 

repartizare inegală a timpului de muncă. 

Codul Muncii acordă angajatorului posibilitatea de a stabilii programe individualizate de 

muncă, ce presupun un mod de organizare flexibil a timpului de muncă, cu acordul salariatului in 

cauză. 

Prin excepţie, durata timpului de muncă ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită 

peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă calculate pe o perioadă de 

referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână. În acestă perioadă de 

referinţă nu se includ şi situaţiile de suspendare a contratului individual de muncă şi concediu de 

odihnă. 

Pentru anumite activitatisau profesii stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, se 

pot negocia prin contractul clectiv de munca respectiv, periaode de referinta mai mari de 4 luni, dar 

care sa nu depaseasca 4 luni, prin exceptie 12 luni. 

Munca în tură continuă se practică unde este necesar ca timpul de muncă să nu fie intrerupt; 

3 schimpuri a câte 8 ore sau cazul în care se lucrează 12 ore urmate de 24 ore libere. 

Munca în turnus presupune o activitate desfăşurată în schimburi inegale, unele zile sub 8 ore 

pe zi, altele peste 8 ore cu respectarea duratei timpului normal de muncă. 

Anumite categorii de salariati au dreptul legal de a desfăşura o muncă cu durată redusă. În 

conformitate cu Legea 31/1991 salariatii care işi desfăşoară activitatea efectiv şi permanent în locuri 

de muncă cu conditii deosebite, vătămătoare, grele sau periculoase beneficiază de reducerea 

timpului de muncă sub 8 ore pe zi, fără afectarea salariului de bază şi a vechimii. Durata reducerii 

timpului de muncă şi nominalizarea personalului care beneficiază de program de muncă sub 8 ore 

pe zi se stabileşte prin negocieri cu reprezentanşii societăşii şi sindicatul. 

 

5.2.4. Durata maximă legală a timpului de muncă 

Durata maximă legală zilnică a timpului de muncă este de 12 ore urmată de 24 de ore libere. 

Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv 

orele suplimentare. 

 

5.2.5. Munca de noapte 

Se consideră muncă pe timpul nopţii, aceea care se prestează în intervalul cuprins între orele 

22,oo-6,oo. 

Salariatul de noapte este salariatul care efectuează cel putin 3 ore din timpul său zilnic de 

lucru pe timpul nopţii SAU efectuează muncă de noapte în proporţie de cel puţin 30% din timpul 

său lunar de lucru. 

 Durata normală a timpului de muncă pentru salariatul de noapte nu va depăşi o medie de 8 

ore/zi, calculate pe o perioadă de referinţă de maxim 3 luni calendaristice, respectând repausul 

săptămânal. 

Durata  normală a timpului de muncă pentru salariatul ce desfăşoară activitate în condiţii 

speciale sau deosebite de muncă, nu va depăşi 8 ore pe parcursul oricărei perioade de 24 de ore, în 

care se prestează munca de noapte. 

Salariaţii de noapte beneficiază fie de un program redus cu o oră faţă de durata normală a 

zilei de muncă, pentru zilele când efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să 
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ducă la scăderea salariului de bază, fie de de un spor de minim 25% din salariul de bază daca timpul 

astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de munca. 

Angajatorul care utilizează frecvent munca de noapte este obligat să informeze Inspectoratul 

Teritorial de Muncă în a cărui rază îşi desfăşoară activitatea. 

Codul Muncii interzice folosirea la munca pe timpul nopţii a tinerilor sub 18 ani, a femeilor 

gravide, lăuze şi a celor care alăptează; este preluată norma comunitară din Directiva 92/85/CEE 

privind punerea în aplicare a măsurilor vizând promovarea şi îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în 

muncă a femeilor gravide, lăuze sau care alăptează. 

 

5.2.6. Munca suplimentară 

Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal este considerată 

muncă suplimentară. Nu poate fi efectuată fără acordul salariatului cu excepţia când munca 

suplimentară se dispune unilateral de către angajator: caz de forţă majoră ori pentru lucrări urgente, 

destinate prevenirii unor accidente. 

Munca suplimentară se compensează cu ore libere plătite în următoarele 60 de zile după 

efectuarea orelor suplimentare, dacă nu este posibilă compensarea cu ore libere plătite se plăteşte 

salariatului un spor care nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază. 

În Codul Muncii este prevazută interdicţia de a efectua ore suplimentare de către salariaţii 

angajaţi cu contract individual de muncă cu timp parţial, tinerii sub 18 ani. 

 

5.3. TIMPUL DE ODIHNĂ 

5.3.1. Definiţie 

Durata timpulului de odihnă este definită ca durata de timp necesară pentru recuperarea 

energiei fizice şi intelectuale cheltuite pentru procesul muncii. 

Perioada de repaus este orice perioada care nu este timp de muncă. 

 

5.3.2. Pauza de masă 

Pauza de masă este o formă a timpului de odihnă pentru salariaţii a căror durată zilnică a 

timpului de muncă este mai mare de 6 ore. Salariaţii au dreptul la pauză de masă în condiţiile 

stabilite în regulamentul intern sau Contractul colectiv de muncă. 

Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauza de masă de cel putin 30 minute, 

dacă durata zilnică a timpului de muncă este mai are de 4 ore şi jumătate. 

Potrivit Codului Muncii pauzele de masă nu se includ în programul normal de muncă, totuşi 

prin dispoziţie contrară, favorabilă salariaţilor, cuprinsă în regulamentele interne sau Contractele 

colective de muncă pauzele de masă se  includ în timpul normal de muncă. 

 

5.3.3. Repausul zilnic 

Între 2 zile de lucru, conform articolului 131 din Codul Muncii, timpul de repaus zilnic este 

de cel puţin 12 ore consecutive .Când se munceşte în schimburi repausul zilnic nu poate fi mai mic 

de 8 ore între schimburi. 

 

5.3.4. Repausul săptămânal 

Repausul săptămânal se acordă în 2 zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica. 

Acolo unde activitatea este neîntreruptă şi se impune desfăşurarea muncii şi în zilele de 

repaus săptămânal, se pot stabili alte 2 zile consecutive ca zile de rapaus săptămânal, menţionate  
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în regulamentul intern sau Contractul colectiv de muncă. În acest caz salariaţii vor beneficia de un 

spor stabilit în Contractul colectiv de muncă. 

În Codul Muncii, art 132, este precizat faptul că repausul săptămânal se poate acorda şi 

cumulat, cu autorizarea Inspectoratului Teritorial de Muncă, acordul sindicatului şi a 

reprezentanţilor societăţii. 

Chiar dacă repausul săptămânal se acordă în alte zile decât sâmbăta şi duminica, acordarea 

este obligatorie. 

 

5.3.5. Sărbătorile legale 

Sunt considerate zile de sărbătoare legală:   

 1 si 2 ianuarie 

 prima şi a doua zi de Paşte 

 Adormirea Maicii Domnului 

 Prima şi a doua zi de Rusalii 

 1 mai 

 1 decembrie 

 prima şi a doua zi de Crăciun 

 2 zile pentru fiecare dintre cele 2 sărbători religioase anuale, declarate astfel 

de cultele religioase anuale, altele decât cele creştine pentru persoane 

aparţinând acestora. 

Acordarea zilelor libere se face de către angajatori prin măsuri de organizare internă. 

În domeniul sanitar, alimentaţie publică, programele adecvate se stabilesc prin hotărâre de 

guvern. În acest caz este asigurată compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de 

zile. În cazul în care nu se acordă aceste zile libere, salariaţii beneficiază de un spor de cel putin 

100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. 

Prin regulamentul intern şi Contractul colectiv de muncă se pot stabili şi alte zile ca nelucrătoare. 

 

5.3.6. Munca în schimburi   
Reprezintă orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit căruia salariaţii se 

succed unul pe altul la acelaşi post de muncă, potrivit unui program, inclusiv program rotativ, care 

poate fi de tip continu sau discontinu, implicând pentru salariat necesitatea realizării unei activităţi 

în intervale orare diferite în raport cu o perioada zilnică sau săptămânală, stabilită prin contractul 

individual de muncă. 

Salariatul în schimburi este orice salariat al cărui program de lucru se înscrie în cadrul 

programului de muncă în schimburi. 

 

5.3.7.  Concediul de odihnă 

Durata efectivă a concediului de odihnă se stabileşte prin negociere, este prevazută în 

contractul individual de muncă şi se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an 

calendaristic. 

Conform articolului 139 din Codul Muncii, dreptul la concediul de odihnă anual nu poate 

forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. 

Dreptul la concediu de odihnă anual, plătit se exercită prin efectuarea sa în natură. Salariatul 

este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat, cu 

excepţia situaţiilor prevazute în lege. 
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Codul Muncii instituie o durată minimă a concediului de odihnă anual plătit de 20 de zile 

lucrătoare. Stabilirea duratei concediului de odihnă precum şi procedura efectuării sale se 

menţionează în Contractul colectiv de muncă în raport cu specificul activităţii. 

Compensarea în bani a concediului de odihnă este permisă numai în cazul încetării 

contractului individual de muncă. 

Pentru salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte 

persoane cu handicap şi tinerii în vârstă de până la 18 ani, beneficiază de un concediu de odihnă 

suplimentar de cel putin 3 zile.  

Efectuarea concediului de odihnă anual se realizează pe baza unei programări, iar în cazul în 

care programarea se face fracţionat, angajatorul stabileşte programarea astfel încât fiecare salariat să 

efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu de odihnă neîntrerupt. 

Indemnizaţia de concediu de odihnă nu poate fi mai mică decât salariul de bază, 

indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în 

contractul individual de muncă. Reprezinta media zilnică a drepturilor salariale (salariul de bază, 

indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este 

efectuat concediul de odihnă. 

Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. Prin excepţie concediul de odihnă se poate 

efectua în anul următor numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în 

contractul colectiv de muncă aplicabil. 

Pentru salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă cu timp parţial, concediul de 

odihnă se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic şi respectând durata 

minimă prevîzută în Codul Muncii. Programarea concediului de odihnă se stabileşte la sfârşitul 

anului calendaristic pentrul anul următor. Această programare a concediului de odihnă se modifică 

atunci când intervin situaţii obiective: 

 incapacitate temporară de muncă;  

 îndeplinirea unor îndatoriri publice sau obligaţii militare; 

 participarea la cursuri de calificare, recalificare; 

 începerea concediului de maternitate; 

 rechemarea la serviciu; 

Întreruperea concediului de odihnă din cauza unor situaţii neprevăzute: 

 la cererea salariatului 

 ca urmare a voinţei angajatorului  

În cazul întreruperii concediului de odihnă, salariaţii au dreptul să efectueze restul zilelor de 

concediu de odihnă dupa ce a încetat situaţia care a determinat întreruperea acestuia.  
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5.3.8. Concediul fără salar 

Codul Muncii oferă posibilitatea salariatului să solicite zile libere plătite şi concediu fără 

salar. Zilele libere plătite sunt stabilite în regulamentul intern, Contractul colectiv de muncă, şi sunt 

acordate în cazul unor evenimente familiale deosebite. Aceste zile libere plătite nu se includ în 

concediul de odihnă anual. 

Durata concediului fără salar se stabileşte în regulamentul intern, Contractul colectiv de muncă.  

 

5.3.9. Concediul pentru formare profesională 

Codul muncii acordă o atenţie deosebită formării profesionale a salariaţilor. În consecinţă 

pot beneficia de concedii pentru formare profesională toţi salariaţii. Se acordă cu sau fără plată şi 

durata concediului de formare profesională nu poate fi dedusă din concediul de odihnă anual plătit, 

şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite salariatului, 

altele decat salariul. Îndemnizaţia pentru acest tip de concediu se calculează în acelaşi fel cu modul 

de calcul al indemnizaţiei pentru concediul de odihnă. 

Conform art. 152 din Codul Muncii salariatul are dreptul la un concediu pentru formare 

profesională plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau 80 de ore, în cazul în care 

angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura participarea  pe cheltuiala sa, la programe de 

formare profesională. 

Codul Muncii din România răspunde exigenţelor în domeniul timpului de muncă şi al 

timpului de odihnă asigurându-se posibilităţi legale sporite pentru o mai mare flexibilitate a 

organizării timpului de muncă. 

 

 

 

 

 

 

 

TIMPUL DE ODIHNĂ 

REPAOSURI PERIODICE CONCEDII 

Pauza de 

masă 

Repausul 

între două 

zile de 

muncă 

Repausul 

săptămânal 

Sărbători 

legale 

Concediul de 

odihnă anual 

Concediul pentru 

formare profesională 

Alte concedii 

Concediul 

de odihnă de 

bază = 

minimum 20 

zile 

lucrătoare 

Concediul de 

odihnă 

suplimentar 

minimum 

3 zile 

lucrătoare 

Concediul 

fără plată la 

solicitarea 

salariatului 

Concediul  

cu plată la 

iniţiativa 

angajatorului 

Concediu 

plătit pentru 

evenimente 

familiare  

Concediu fără 

plată pentru 

evenimente 

personale  
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5.4. ÎNTOCMIREA STATULUI DE PLATĂ PENTRU PERSONALUL ÎNCADRAT 

Structura salariilor 

F 

O 

N 

D 

 

D 

E  

 

S 

A 

L 

A 

R 

I 

I 

VENITURI CONTRIBUTII ANGAJAT CASTIG NET CONTRIBUTII ANGAJATOR 

SALARIU DE BAZA CAS 10.5%  CAS  

20.8%  

25.8%  

30.8% 

Indemnizatie de conducere SOMAJ 0.5% SOMAJ 0.5% 

Adaosuri/reduceri 

 pentru munca in acord 

CASS 5.5% FOND GARANTARE 0.25% 

Sporuri Impozit pe venituri de 

natura salariala 16% 

Avans chenzina I CASS 5.2  % 

Premii Avans concedii CCI 0.85% 

Prime de vacanta Rest de plata-

chenzina II 

FAAMBP (0.15%-.85%) 

 functie de  CAEN 

Indemnizatii asigurari 

de sanatate,  

accidente din fonduri angajator 

Plata in natura 

Din care se scad 

eventuale retineri 

personale: 

 

Societatile cu >50 angajati care nu au 

min 4% din angajati cu handicap  

50%*sal min*nr locuri de munca   

Drepturi in natura chirii 

Etc. rate 

 Popriri  
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SC  ............................  

C.F/C.U.I  .................. 

Sediul....................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

              STAT  DE  PLATĂ 

                     LUNA  ..............ANUL ................. 

Nr.crt. Nume,prenume 

CNP. 

Meseria/ 

functia 

Salar de 

 incadrare 

Ore 

norma 

intreaga 

Nr.zile 

lucrate 

Ore 

lucrate/ 

suma 

Ore  

noapte 

Ore 

 suplim. 

                 Zile/ Suma in lei 

CO  CFS NEM. INV. CB  

UNIT. 

CB. 

FNUASS 

1.               

2.               

TOTAL               

Nume prenume 

CNP 

Spor       

    %  

suma 

Alte  

drepturi 

Total 

salar/ 

Total 

venit 

brut 

            Contributii  Venit 

net 

Ded.pers. 

de baza 

Ded. 

supli

m. 

Venit 

baza de 

calcul 

Impozit 

salar 

Salar  

net 

Avans  Rest 

de 

plata 

Semn

. 
CAS 

10.5%

/CAS 

boala 

CASS 

5.5 % 

SOMAJ 

 0.5 % 

                

                

TOTAL                
Contributie CAS 20.80% ___________  

Contributie de asigurari pt accidente de munca si boli prof. 0.159% (CAEN 9602 )    _________ 

Contributie fond sanatate 5.2%   ___________  

Contributie pentru concedii si indemnizatii 0.85%     _________ 

Contributie fond somaj 0.5%      ___________  
Contributie fond garantare 0.25% _________ 

 

 Reprezentant legal,                                                                                                                             Intocmit, 

Nume si prenume :                                  Nume si prenume:  

Semnatura si stampila                                                                                                                        Semnatura 



 

 

5.5. STABILIREA DREPTURILOR DE CONCEDIU MEDICAL  

Reglementat de OUG 158/2005 

 În vederea realizării obiectivelor înscrise în Programul de guvernare cu privire la 

îmbunătăţirea standardului de viata al persoanelor varstnice, pentru aceasta fiind necesară 

consolidarea financiară a sistemului public de pensii, prin externalizarea din bugetul asigurărilor 

sociale de stat a prestaţiilor care nu au legatură directă cu asigurarea socială care priveşte 

pensiile, concediile medicale nu mai sunt reglementate de legea pensiilor şi nu se mai 

suportă din CAS. 

 

5.5.1. Definiţii:   

 În 1967, OMS a declarat că sănătatea este o stare totală de bunăstare fizică, mentală 

şi socială şi nu în principal absenţa bolii sau a unei infirmităţi. Starea de sănătate este 

starea de armonie perfectă cu întregul. 

 Boala reprezinta o modificare organică sau funcţională a echilibrului normal al 

organismului, un proces patologic care afectează organismul. Ea determină o 

dezorganizare şi dezechilibru somato-psihic a individului  care duce la o scădere a 

capacităţii de adaptare la solicitările sociale şi de mediu. 

 Concediul pentru incapacitate temporara de munca este un drept al persoanelor 

asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul 

de asigurări sociale de sănătate. 

 Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca reprezintă un venit de 

înlocuire pentru pierderea temporară a capacităţii de muncă sau pentru alte riscuri 

asigurate. 

 

5.5.2. Tipuri de concedii medicale: 

 Concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul 

asiguraţii, în condiţiile OUG 158/2005, sunt: 

 concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de 

boli obişnuite sau de accidente în afara muncii; 

 concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea 

capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de 

muncă sau boli profesionale; 

 concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate; 

 concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav; 

 concedii medicale şi indemnizaţii de risc maternal. 

 

   5.5.3. Condiţii de acordare: 

Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, asiguratii trebuie 

să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

    a) să îndeplinească stagiul minim de cotizare prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă; 

    b) să prezinte adeverinţa de la plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de 

concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, cu excepţia urgenţelor 

medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A; 

    c) să fie prezente la domiciliu sau la adresa indicată, după caz, în intervalul de timp şi în 

condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea 

exercitării verificării de către reprezentanţii plătitorilor de indemnizaţii de asigurări sociale de 

sănătate. 
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5.5.4. Stagiu de cotizare. Perioade asimilate. Stagiu minim 

Stagiul de cotizare 

Stagiul de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, se constituie din 

însumarea perioadelor pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de către 

angajator sau, după caz, de către asigurat, respectiv de către fondul de asigurare pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru şomaj; 

 Perioade asimilate 

Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate perioadele 

în care asiguratul beneficiază de concediile şi indemnizatii; 

Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate perioadele 

în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate; 

Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate perioadele 

în care asiguratul a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, 

pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora; 

Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate perioadele 

în care asiguratul a beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de 

până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 anisau de drepturi prevazute de  

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

Stagiul minim 

Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-

d) este de o luna realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul 

medical. Se consideră stagiu de cotizare şi situaţia în care, prin însumarea perioadelor ce 

constituie stagiul de cotizare din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezultă un număr 

de 22 de zile de stagiu de cotizare. 

 

Excepţie: 

 Asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de 

munca, fără condiţii de stagiu de cotizare, în cazul urgentelor medico-chirurgicale, 

tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor şi SIDA. Lista 

cuprinzând urgentele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa 

A este stabilită prin hotărâre a Guvernului. 

 

5.5.5. Baze de calcul - plafoane 

Baza de calcul a indemnizaţiilor se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 

6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii 

minime brute pe ţară lunar, pe baza cărora se calculează contribuţia pentru concedii şi 

indemnizaţii. 

Plafonare baza contributie 

Baza lunară de calcul a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii pentru persoanele 

prevăzute la art. 1 alin. (1) nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor 

din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 12 salarii 

minime brute pe ţara. Baza de calcul a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii pentru 

persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) nu poate depăşi plafonul a 12 salarii minime brute pe ţara. 

În situaţia în care unui asigurat i se acordă în aceeaşi lună două sau mai multe concedii 

medicale pentru afecţiuni diferite, fără întrerupere între ele, indemnizaţia pentru incapacitate 
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temporară de muncă se calculează şi se plăteşte separat, iar plata se suportă conform art. 12 din 

OUG 158/2005 

În situaţia în care unui asigurat i se acordă două sau mai multe concedii medicale pentru 

aceeaşi afecţiune, fără întrerupere între ele, durata lor se cumulează, iar plata se suportă 

conform art. 12 din OUG 158/2005. În această situaţie, la calculul indemnizaţiilor pentru 

certificatele de concediu medical în continuare se menţine baza de calcul determinată pentru 

certificatul de concediu medical iniţial. 

 Media zilnică a bazei de calcul a indemnizaţiilor 

Media zilnică a bazei de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se 

determină ca raport între suma veniturilor realizate în ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a achitat 

contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, şi numărul total de zile pentru care s-a achitat 

contribuţia în această perioadă, astfel: 

  Mzbci = Σ V: NTZ, 

    în care: 

    Mzbci = media zilnică a bazei de calcul a indemnizaţiilor; 

    SUMĂ V = suma veniturilor din ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a achitat 

contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii; 

    NTZ = numărul total de zile lucrate din ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a 

achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii. 

Exemplul nr.1 

________________________________________________________ 

 luna   1               2               3             4                5            6 

V        -              -               500         500           500         500 

 NZ     -              -               21             20           21           20 

 _________________________________________________________ 

 

În acest caz, media zilnică a bazei de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale de 

sănătate se determină ca raport între suma veniturilor realizate în lunile 3, 4, 5 şi 6, pe baza 

cărora s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, şi numărul total de zile pentru care 

s-a achitat contribuţia în această perioadă. 

Cine suportă? 

  Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă după cum urmează: 

    A. de către angajator, din prima zi pana în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă; 

    B. din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu: 

    a) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, şi pana la data încetării 

incapacităţii temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia; 

    b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate prevăzute la 

art. 1 alin. (1) lit. C şi alin. (2).  
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 CONTRIBUŢII ŞI IMPOZITE AFERENTE SALARIULUI 

Angajatorul are obligaţia de a calcula şi vira lunar, contribuţiile pe care le 

datorează bugetelor sociale şi bugetului de stat, atât cele datorate de către angajator cât şi 

contribuţiile individuale reţinute de la asiguraţi.  

Acestea sunt: 

1. Contribuţia de asigurări sociale de stat datorată de angajator  

2. Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat  

3. Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 

4. Contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj datorată de angajator 

5. Contribuţia individuală la bugetul asigurărilor de şomaj 

6. Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 

7. Contribuţia la asigurările sociale de sănătate datorată de angajator 

8. Contribuţia individuală la asigurările sociale de sănătate 

9. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii 

10. Contribuţia agenţilor economici pentru persoanele cu handicap 

11. Impozit pe venitul din salarii 

Declaraţia unică privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi 

evidenţa nominală a persoanelor asigurate (Formular D112) trebuie depusa pana in data de 25 a 

fiecarei luni pentru luna expirata. Obligaţia de a depune o declaraţie corectă din punct de vedere 

legal aparţine numai şi numai contribuabilului. Ministerul Finanţelor Publice pune la dispoziţie 

programele de asistenţă, dar acestea nu pot conţine validări complete conform legii. Verificarea 

faptului că este o declaraţie corectă este un proces ulterior depunerii, care se desfăşoară pe 

serverele centrale . După depunerea prin Internet sau la ghişeu a declaraţiei D112, trebuie să i se  

verifice starea accesând prin Internet adresa : http://www.anaf.ro/StareD112/, accesibila şi 

folosind echipamentele de la ghişeu. In cazul în care pe pagina de vizualizare a stării declaraţiei 

se afişează un mesaj cu erorile pe care le conţine documentul depus , trebuie ca, în termenul de 

depunere legal, să se corecteze toate erorile comunicate şi să se reia procesul de depunere a 

declaraţiei D112. Pentru pregatirea D112 declarantul are la dispoziţie doua metode:  

1. "Generarea Automata" prin programe proprii a fisierului XML, validarea si semnarea 

declaraţiei folosind Soft-ul J (tehnologie JAVA)  pentru cei care dispun de sisteme informatice 

pentru gestiunea resurselor umane şi salarizare;  

2. "Introducerea Datelor" de la tastaura cu validarea şi semnarea declaraţiei folosind Soft-ul A 

CAPITOLUL 6.ÎNTOCMIREA ŞI DEPUNEREA 
DECLARAŢIILOR PRIVIND CONTRIBUŢIILE LA BUGETUL DE 

STAT 

http://www.anaf.ro/StareD112/
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(tehnologie ADOBE), pentru cei care nu dispun de sisteme informatice şi au un numar de 

angajati de ordinul sutelor. Oricare ar fi metoda folosită pentru pregatirea declaraţiei, depunerea 

se poate face prin Internet (ceea ce va recomandam) sau la ghişeu. Pentru a fi expediata prin 

Internet, declaraţia trebuie semnata electronic cu certificatul digital. La ghişeu se prezinta 

declaraţia D112 in format electronic (fisier PDF pe compact disc), insotiţa de Anexa1  tiparita şi 

semnata. 
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 Crearea unui mediu de lucru bazat pe munca în echipă şi a unor echipe eficiente este o 

provocare pentru orice companie. La ora actuală, mediul de lucru din organizaţiile româneşti 

tinde să încurajeze un individualism ineficient, în care oamenii se străduiesc din răsputeri să îşi 

realizeze agenda personală, să îşi atingă propriile scopuri, fie ele mărunte sau de anvergură, 

scopuri care nu coincid neapărat cu cele ale companiei în care lucrează. În acelaşi timp, chiar şi 

recompensele şi recunoaşterea meritelor se concentrează tot pe reuşitele individuale, şi mai 

puţin pe reuşita colectivului/echipei în ansamblu.  

În aceste condiţii, dacă se doreşte ca o companie să funcţioneze eficient în condiţiile unui climat 

bazat pe lucrul in echipă şi deservirea interesului comun, obstacolul cel mai dificil de surmontat 

este acela de a crea o cultură organizaţională bazată pe conceptul de lucru în echipă.  

Cu alte cuvinte, este nevoie să creăm un mediu de lucru care să valorifice colaborarea. În acest 

climat, oamenii înţeleg şi cred în ideea că planificarea, deciziile şi acţiunile au efecte şi rezultate 

superioare atunci când sunt făcute în echipă, în mod cooperant.  

Iată câteva aspecte de care trebuie să ţinem cont atunci când dorim să dezvoltăm un climat 

organizaţional bazat pe lucrul în echipă:  

Împuternicirea angajaţilor  

Implicarea şi împuternicirea angajaţilor conferă acestora iniţiativă şi puterea de a lua decizii cu 

privire la eficientizarea muncii lor. Totodată, această abordare poate spori loialitatea faţă de 

companie. Evident, aceste lucruri nu se pot realiza in condiţiile unei forţe de muncă demotivate 

şi foarte fluctuante. Această "împuternicire" a angajaţilor se referă la o abordare stimulantă din 

partea managementului, conforma căreia angajaţii trebuie încurajaţi să ia iniţiativă, să fie 

proactivi, să nu ezite în a propune sau a lua decizii privind eficientizarea muncii lor. De 

asemenea, această stare de fapt trebuie să îi şi responsabilizeze la un nivel superior pe angajaţi.  

Implicarea angajaţilor în procesul de luare a deciziilor  

Implicarea angajaţilor crează un mediu de lucru în care oamenii au impact asupra deciziilor şi 

acţiunilor care afectează munca lor. Această implicare nu este un scop în sine şi nici nu este un 

instrument. Este o filosofie de management şi leadership despre cum oamenii trebuie stimulaţi 

să contribuie continuu la imbunătăţirea şi eficientizarea propriei companii.  

 

Înţelegerea conceptului de "climat bazat pe lucrul în echipă"  

 

 În toate companiile oamenii vorbesc despre ideea de a lucra ca o echipă, despre crearea 

unor echipe eficiente, dar puţini înteleg în mod realist şi exact cum să creeze şi să dezvolte 

eficient aceste echipe. Mulţi văd echipele ca fiind cea mai bună formă de organizare a activităţii, 

cea mai bună metodă de a implica toţi angajaţii în derularea afacerii şi obţinerea succesului şi a 

profitului, însă puţini acţionează în mod realist în acest sens, înţelegând atât avantajele cât şi 

dezavantajele acestei abordări.  
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Relaţiile de muncă pozitive  

 

Relaţiile de muncă pozitive contribuie la eficientizarea lucrului în echipă. Marea 

majoritate a celor ce muncesc sunt motivaţi (sau demotivaţi) de relaţiile cu cei cu care lucrează. 

Fie că este vorba de relaţii cu colegii de echipă, supervisor-ul, managerul, clientul, nevoia de a 

ne inţelege bine cu cei cu care lucrăm este prezenţa în permanenţă. Dacă acel climat pozitiv se 

realizează, atunci cresc şi şansele ca cei ce muncesc să se implice în ceea ce fac şi să lucreze 

eficient 
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1. Sistemele de dezvoltare a carierei conţin, în principal, următoarele elemente: scopul 

carierei; planificarea dezvoltării carierei; calificarea şi experienţa profesională; evaluările 

parţiale. Acestea ar putea fi uşor explicate utilizând analogia cu o călătorie cu autoturismul, în 

care se foloseşte o hartă (tabelul 6.1.). 

Continuând analogia, o bună planificare a dezvoltării carierei devine similară cu 

utilizarea unui ghid de călătorie care oferă multe informaţii suplimentare privind destinaţia. 

Acest fapt nu numai că economiseşte timp şi energie în momentul sosirii, dar oferă posibilitatea 

planificării şi efectuării unor experienţe unice, odată ajunşi la capătul călătoriei. Alternativa 

nedorită este că ajunşi la destinaţie să privim în jur şi să ne întrebăm unde suntem de fapt. 

 

8.1 Comparaţii între dezvoltarea carierei şi călătoria cu automobilul 

 

Elementele sistemului de dezvoltare a carierei Călătoria cu automobilul 

Scopul carierei  Decizia privind destinaţia călătoriei 

Planificarea dezvoltării carierei  Alegerea itinerariului de parcurs, până la 

destinaţie, folosind anumite criterii de 

selecţie din mai multe rute posibile 

Calificarea şi experienţa profesională  Când şi unde pot fi obţinute deprinderile 

necesare, atât pe traseu cât şi la fiecare 

dintre punctele de pe parcurs. 

Evaluări parţiale  Determinarea distanţei parcurse, a 

distanţei rămase şi a altor elemente 

necesare pentru a ajunge la destinaţie 

 

Într-o firmă care foloseşte un sistem de planificare a carierei, majoritatea angajaţilor şi 

managerilor se preocupă permanent de evoluţia îndatoririlor şi responsabilităţilor fiecărui post. 

Dus la extrem, acest proces poate genera stres  şi scăderea productivităţii muncii. 

O alternativă mai bună o poate constitui începerea calificării angajatului pentru 

următoarea sa funcţie odată cu trecerea sa pe funcţia curentă. Singura problemă este ca 

organizaţia, cât şi angajatul, să recunoască care va fi următoarea poziţie în ierarhie. Acest lucru 

devine unul din principalele beneficii ale unei dezvoltări armonioase, atât a angajatului, cât şi a 

firmei. 

8.2. Modelele de planificare a carierei 

Modelele de planificare a carierei în care poate fi cuprins întregul personal al unei firme 

sunt: modelul “şansă şi noroc”; modelul “firma ştie ce face”; modelul auto-orientat. 

a. Modelul “şansă şi noroc”. Angajatul se bazează doar pe şansa şi norocul “orb” 

pentru a ajunge în funcţia potrivită. Pentru a putea utiliza acest sistem, persoana în cauză trebuie 

să fie la locul potrivit şi la momentul potrivit. În ciuda elementului de şansă şi a ratei înalte de 

deziluzie, această cale este urmată de un foarte mare număr de angajaţi. Cel mai bun sfat care 

poate fi dat angajatului decis să folosească doar acest sistem, este acela de a fi perseverent, să nu 

piardă nici un prilej pentru a fi în locul potrivit şi la momentul potrivit. 

CAPITOLUL 8. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ 



 
 
 

 71 

b. Modelul “organizaţia ştie cel mai bine” îl va deplasa pe individ de pe o poziţie pe 

alta în funcţie de nevoile firmei. Metoda poate fi acceptată de unii tineri care sunt dependenţi de 

adulţi din toate punctele de vedere. Pentru un adult însă, efectele sunt, în general, negative şi au 

repercursiuni pe plan psihic din cauza percepţiei faptului că firma abuzează de angajat. Cea mai 

bună strategie pe care utilizatorii acestui sistem pot să o adopte constă în obţinerea unui câştig 

cât mai substanţial din recunoaşterea propriilor calităţi şi performanţe, urmând să-şi 

îndeplinească, cu conştiinciozitate, propriile responsabilităţi şi sarcini de serviciu. Dacă 

angajatul aşteaptă ca firma să-l găsească şi să-l numească, el trebuie să cunoască orientarea 

strategică a acesteia şi să se deplaseze în acea direcţie. 

c. Modelul auto-orientat, duce cel mai adesea, la performanţă şi mulţumire. Angajaţii 

îşi stabilesc singuri cursul de dezvoltare al carierei proprii, utilizând asistenţa furnizată de firmă. 

Ei sunt principalii responsabili pentru implementare, control şi evaluare. Angajaţii care au 

dezvoltarea carierei în mâinile proprii vor presta o muncă de calitate. Angajaţii auto-orientaţi au 

capacitatea de a-şi evalua şansele de dezvoltare a carierei prin răspunsurile pe care le obţin la o 

serie de întrebări. 

8.3. Evaluarea carierei 

Existenţa unor metode adecvate de evaluare asigură cunoaşterea cât mai precisă a 

poziţiei deţinute în cadrul dezvoltării carierei, a distanţei rămase de parcurs, precum şi a 

condiţiilor şi cunoştinţelor adiţionale necesare pentru atingerea cu succes a destinaţiei. Acest 

fapt nu înseamnă că dezvoltarea carierei este fixată în mod rigid. În momentul în care se doreşte 

schimbarea carierei, angajatul trebuie să studieze o nouă rută pe hartă şi să-şi reevalueze nevoile 

şi cerinţele. O bună planificare a dezvoltării carierei depinde de două elemente principale: 

proiectarea amănunţită a drumului de urmat pentru atingerea destinaţiei din planul de carieră şi 

reproiectarea drumului dacă se decide schimbarea căii de urmat sau a destinaţiei. 

8.3.1. Autoevaluarea şanselor de dezvoltare a carierei 

 care sunt scopurile, îndemânările şi motivaţia? 

 unde doreşte să meargă, care sunt mijloacele individului de a ajunge acolo şi cât de 

mult doreşte? 

 angajatul este în postul actual datorită unui plan sau a ajuns în mod accidental? 

 dacă este accidental, se poate conta pe accidente similare, care să se repete în cazul 

părăsirii funcţiei sau firmei actuale? 

 ce trebuie să facă angajatul pentru a se pregăti pentru următoarea treaptă ierarhică? 

 nu cumva planificarea carierei are un preţ prea mare? Merită? 

 cât din stresul prezent în funcţia actuală este cauzat de necunoaşterea următorilor 

paşi din dezvoltarea carierei? 

 unde ar dori angajatul să ajungă prin planul de carieră? 

O bună planificare a carierei necesită existenţa unui sistem cuprinzător care să includă 

întregul personal. Cuprinzător nu înseamnă neapărat scump sau sofisticat, dar nivelul 

organizaţional la care este elaborat trebuie să conţină o reţea care interconectează planurile de 

carieră ale angajaţilor, incluzând toate aspectele legate de poziţiile şi responsabilităţile pe care 

aceştia le au în funcţiile actuale. În întreprinderile suficient de mari care pot să-şi permită un 

compartiment de resurse umane, dezvoltarea carierei devine o funcţie a acestui comportament. 

Evaluările nu furnizează toate răspunsurile necesare corectării evoluţiei din dezvoltarea 

carierei, dar reprezintă un ajutor deosebit în stabilirea poziţiei în planul de carieră. 

    



 
 
 

 72 

    8.3.2. Dezvoltarea carierei la nivel organizaţional 

Fiecare firmă sau organizaţie are unele nevoi specifice privind dezvoltarea carierei. 

Acestea vor influenţa atât proiectarea cât şi implementarea sistemului de dezvoltare a carierei la 

nivel organizaţional. 

Dezvoltarea carierei angajaţilor trebuie integrată în sistemul de evaluare a 

performanţelor la nivel organizaţional. Pentru aceasta, este necesară crearea unor fişe care să 

conţină, pentru fiecare post, cunoştinţele, deprinderile, experienţa, pregătirea şi alte condiţii 

necesare pentru exercitarea muncii. Existenţa fişelor va contribui atât la îmbunătăţirea selecţiei 

personalului cât şi la planificarea ulterioară a carierei. Descrierea trebuie să fie suficient de 

flexibilă pentru a nu limita în mod arbitrar talentul, îndemânarea sau dezvoltarea angajatului. 

Folosirea carierei şi a elementelor de evaluare a performanţei îi ajută pe angajaţi să-şi 

construiască şi să-şi studieze singuri profilul. Aceasta face posibilă compararea cu descrierea 

postului oferind managerului şi angajaţilor o imagine clară asupra elementelor necesare pentru 

ocuparea unei anumite funcţii. Comparaţia dintre profilul şi descrierea postului constituie un 

element de bază pentru dezvoltarea planului de carieră al angajatului. Furnizarea consultanţei 

necesare de către manager sau de către compartimentul de personal îl ajută pe angajat să-şi 

planifice dezvoltarea carierei şi să o remodeleze în cazul apariţiei unor schimbări. 

La fiecare etapă de dezvoltare, angajatul trebuie încurajat să se autoorienteze şi să-şi 

conducă singur planul de carieră. Aceasta duce la dezvoltarea responsabilităţii angajatului şi 

încurajează îmbunătăţirea performanţelor proprii. 

Un element important al schimbării în planul raporturilor dintre salariaţi şi proprietari îl 

constituie faptul că salariaţii devin din ce în ce mai educaţi şi îşi modifică sistemul de valori. 

Pentru a fi eficiente, programele de dezvoltare a carierei trebuie să reflecte aceste schimbări prin 

luarea în considerare a legăturii dintre dezvoltarea carierei individului şi performanţele sale la 

locul de muncă. 

Dreptul şi obligaţia de formare profesionala a salariaţilor 

Potrivit art. 194 din Codul muncii, angajatorii au obligaţia de a asigura, pe cheltuiala 

lor, participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, după cum urmează: 

a) cel puţin o dată la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi; 

b) cel puţin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariaţi. 

Observăm că această obligaţie îi revine angajatorului nu numai cu privire la salariaţii 

care desfăşoară o activitate calificată, dar şi cu privire la cei care desfăşoară activităţi 

necalificate. De observat însă că, chiar dacă legea prevede obligaţia generală de formare 

profesională, aceasta vizează formarea în scopurile proprii ale firmei, în interesul acesteia, nu 

formarea generală a salariatului, pentru realizarea unei cariere alternative. 

Corelativ, salariaţii au „dreptul la acces la formarea profesională", drept consacrat în art. 

39 alin. (1) lit. g) din Codul muncii. 

Care este sancţiunea nerespectării de către angajator a obligaţiei de formare profe-

sională periodică? 

 mai întâi trebuie arătat că această nerespectare nu constituie contravenţie şi nu 

atrage niciun fel de amendă; 

 potrivit art. 157 din Codul muncii, în cazul în care angajatorul nu şi-a respectat 

obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profe-

sională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru 

formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 

80 de ore; 
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 indemnizaţia de concediu acordată în acest caz nu poate fi mai mică decât salariul 

de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada 

respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă. Indemnizaţia de concediu 

se calculează ca fiind media zilnică a drepturilor salariale din ultimele 3 luni 

anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de 

concediu; 

 dacă un salariat este concediat pentru necorespundere profesională, el va avea mai 

multe şanse de a contesta această concediere cu succes, în măsura în care angaja-

torul nu şi-a îndeplinit obligaţia de formare profesională periodică. 

Pentru a putea dovedi îndeplinirea obligaţiei de formare profesională, realizaţi evaluări 

scrise, procese-verbale şi alte mijloace de probă a acestei activităţi. Poate cea mai eficientă 

modalitate de formare profesională, anume deprinderea de cunoştinţe şi abilităţi pe parcursul 

muncii, de la colegi, maiştri, şefi sau chiar subalterni nu poate fi probată în instanţă ca 

modalitate de sine-stătătoare de formare profesională, astfel încât nu va conduce la concluzia 

îndeplinirii de către angajator a acestei obligaţii. 

Modalităţile concrete de formare profesională sunt enumerate în art. 193 din Codul 

muncii: 

a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii 

de formare profesională din ţară sau din străinătate; 

b) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă; 

c) stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate; 

d) ucenicie organizată la locul de muncă; 

e) formare individualizată; 

f) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat. 

Dincolo de obligaţia generală de formare profesională o dată la 2 ani respectiv la 3 ani, 

aceasta va putea fi efectuată mai frecvent, la iniţiativa angajatorului sau a salariatului. 

Formarea profesională se poate realiza în temeiul unor contracte speciale, cum ar fi 

contractul de calificare profesională şi contractul de adaptare profesională. Ele sunt accesorii ale 

contractului individual de muncă. 

 

Contractul de calificare profesională 

Contractul de calificare profesională este cel în baza căruia salariatul se obligă să urmeze 

cursurile de formare organizate de angajator pentru dobândirea unei (noi) calificări profesionale. 

Pot încheia contracte de calificare profesională numai angajatorii autorizaţi în acest sens 

de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului. Procedura de autorizare, precum şi modul de atestare a calificării 

profesionale se stabilesc prin lege specială. 

Contractul de calificare profesională este folosit mai ales în vederea schimbării cali-

ficării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale 

capacităţii de muncă. Recalificarea salariatului poate fi realizată pentru a preveni încetarea ori 

suspendarea contractului de muncă. 

 

Contractul de adaptare profesionala 

Contractul de adaptare profesională se încheie în vederea adaptării salariaţilor debutanţi 

la o funcţie nouă, la un loc de muncă nou sau în cadrul unui colectiv nou. 
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Contractul de adaptare profesională se încheie odată cu încheierea contractului indi-

vidual de muncă sau, după caz, la debutul salariatului în funcţia nouă, la locul de muncă nou sau 

în colectivul nou, în condiţiile legii. 

Potrivit art. 196 alin. (2) din Codul muncii, „modalitatea concretă de formare profe-

sională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării profesionale, precum şi orice alte 

aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligaţiile contractuale ale salariatului în 

raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională se 

stabilesc prin acordul părţilor şi fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de 

muncă". 
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 Planificarea strategică a resurselor umane reprezintă o componentă a managementului 

strategic care este neglijată de multe firme. Motivele unei astfel de situaţii sunt numeroase. Până 

în prezent, în multe organizaţii sau firme din România, managerii n-au sesizat importanţa 

acestor preocupări pentru dezvoltarea în perspectivă a resurselor umane dar nu a existat nici 

personalul calificat care să întreprindă astfel de activităţi. 

 Strategia îmbină cunoaşterea prezentului cu previziunea fundamentată a viitorului. 

Pentru a defini strategia necesară unui obiectiv sunt necesare informaţii despre trecut, prezent şi 

viitor. 

 Prin planificarea strategică se înţelege procesul de previziune a activităţii firmei, care-i 

permite acesteia să stabilească, să cuantifice şi să menţină în mod continuu o legătură 

permanentă între resurse şi obiective, pe de o parte, şi posibilităţile oferite de piaţă, pe de altă 

parte. Planificarea strategică a cunoscut o evoluţie continuă atât din punct de vedere al 

metodelor utilizate cât şi al scopurilor urmărite. 

 Procesul planificării strategice începe cu identificarea şi recunoaşterea filozofiei şi 

misiunii unei firme. În această etapă se pun o serie de întrebări: 

 De ce există firma?  

 Care este contribuţia ei?  

 Care sunt valorile de bază şi motivaţiile soluţiilor managerilor şi acţionarilor? 

. Răspunsurile la aceste întrebări permit înţelegerea raţiunii privind existenţa unei firme. 

 Un al doilea pas al procesului de planificare strategică vizează examinarea mediului 

înconjurător extern, obţinându-se informaţii asupra schimburilor care au loc în mediul 

înconjurător şi impactul lor asupra firmei. 

 Analiza internă constă în determinarea capacităţii de transformare a resurselor şi a 

potenţialului de acţiune, evidenţiindu-se punctele forte şi cele slabe. 

 Pasul următor constă în prognoza evoluţiei firmei, influenţată de disponibilitatea 

managerilor de a-şi asuma riscul. Pe baza prognozelor se stabilesc obiectivele şi strategiile, 

elaborându-se planurile de dezvoltare. Acestea sunt implementate şi dacă este cazul revizuite. 

Procesul strategic de planificare este continuu iar paşii în acest proces trebuie respectaţi. 

 Conţinutul strategiei resurselor umane ţine seama de strategia firmei şi invers, pentru că 

numai în felul acesta strategia resurselor umane va reuşi să furnizeze suportul pentru realizarea 

obiectivelor organizaţionale. În domeniul resurselor umane, strategia permite stabilirea 

necesarului de personal şi de perfecţionare profesională, politica salarială şi implicaţiile acesteia 

asupra firmei.  

 a. Problemele esenţiale ale planificării resurselor umane. Deoarece cheltuielile 

pentru planificarea resurselor umane trebuie să se menţină în limite rezonabile, un rol hotărâtor 

pentru valoarea unei planificări îl are eficacitatea ei. Planificarea resurselor umane trebuie să 

aibă în vedere: metodele de planificare; exactitatea; obiectivele organizaţionale; principiile de 

planificare; complexitatea informaţiilor. 

 Metodele de planificare. Cuvinte ca sistem, model, metodă sperie uneori pe cei ce se 

ocupă cu planificarea resurselor umane deoarece ei cred că în spatele acestor noţiuni stau criterii 

şi calcule foarte riguroase. În planificare este necesar să se lucreze cu noţiuni cât mai inteligibile 

şi să existe convingerea că sistemele şi metodele sunt mijloace simple, accesibile oricui. 

Important este ca ea să ţină cont de toţi factorii importanţi care o influenţează. 

CAPITOLUL 9 
PLANIFICAREA  A RESURSELOR UMANE 



 
 
 

 76 

 Exactitatea. Planificarea resurselor umane se bazează pe informaţii exacte şi este 

adecvată specificului firmei. Nu are sens să se folosească metode de planificare indicate de 

literatură care sunt la modă, dacă ele nu se pretează în cazul unei firme şi nici metode cu 

toleranţe foarte restrânse, dacă acest lucru nu este necesar. Planificarea resurselor umane nu 

trebuie privită ca o contabilitate în care planul şi realizarea lui trebuie să coincidă exact la 

sfârşitul perioadei. Este firesc să apară abateri, dar acestea nu trebuie să constituie un criteriu 

hotărâtor pentru aprecierea calităţii planificării. 

 Obiective organizaţionale. O bună planificare a resurselor umane asigură îndeplinirea 

obiectivelor generale ale firmei. Dar obiectivele firmei pot fi îndeplinite numai dacă ea dispune 

de resursele umane necesare. Nu este greu să se formuleze obiective pentru firmă; mult mai 

dificil este să se stabilească şi să se asigure personal necesar pentru ca aceste obiective să fie 

realizate. 

 Principiile de bază ale planificării. Un rol important în planificarea resurselor umane îl 

are elaborarea unor principii raţionale de planificare. Pentru materializarea acestor principii se 

pot constitui un inventar de noţiuni clar definite, un set de criterii şi unităţi de măsură pentru 

indicatorii planificaţi, evidenţiindu-se aspectele pozitive şi negative ale diferitelor activităţi. Un 

rol esenţial în are stabilirea potenţialului firmei şi a elementelor prin care firma se diferenţiază 

faţă de concurenţă. 

 Complexitatea informaţiilor. Odată cu lichidarea sistemului de planificare centralizat, 

firmele pot să realizeze o concordanţă între obiective şi resurse şi să ia hotărâri în privinţa 

asigurării condiţiilor necesare unei bune planificări a resurselor umane. Premisa reuşitei o 

constituie existenţa unor informaţii corelate care să permită elaborarea planului resurselor 

umane. Pe baza acestor informaţii se pot elabora variantele necesare, concepţiile concrete 

privind necesităţile de pregătire şi de perfecţionare profesională, precum şi metodele de 

stimulare materială. 

 Este important ca planificarea resurselor umane să nu fie tratată doar ca o problemă de 

ordin tehnic sau economic. O planificare corectă a resurselor umane nu numai că influenţează în 

mod pozitiv gândirea angajaţilor, dar constituie şi baza stimulării morale. 

 b. Etapele planificării resurselor umane. Ca parte inseparabilă a procesului de 

planificare a unei întreprinderi, planificarea resurselor umane este procesul de analiză şi de 

identificare a necesarului de personal pe profesii, calificări, vârstă, sex. Pentru aceasta sunt o 

serie de activităţi, cum ar fi: identificarea profesiilor şi meseriilor care nu au acoperire cu 

personal; analiza piramidei vârstei personalului; analiza fluctuaţiei personalului pe 

compartimente; compensarea cerinţelor cu disponibilul. În cadrul acestui proces se va asigura 

respectarea corelaţiei privind creşterea mai rapidă a productivităţii muncii, comparativ cu 

dinamica angajărilor şi cu dinamica salariului mediu. 

 La elaborarea planului resurselor umane se va ţine seama de principalii factori de 

influenţă şi se va evidenţia modul în care aceştia condiţionează şi acţionează asupra planului. 

Dintre cei mai importanţi factori de influenţă, pot fi menţionaţi progresul tehnic, nivelul 

resurselor, piaţa muncii, reglementările guvernamentale, situaţia economică generală, politica 

partenerilor interni şi externi. 

 Aceşti factori acţionează în strânsă interdependenţă. Numai luând în considerare aceşti 

factori şi interdependenţele dintre ei se va putea elabora un plan realist şi eficient, orientat spre 

realizarea obiectivelor organizaţionale. 
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c. Planificarea carierei de către angajaţi. În cadrul firmelor au loc modificări rapide, 

determinate de mediul în care trăim. Nici o firmă nu va supravieţui dacă nu se pregăteşte pentru 

schimbări. 

 Spre deosebire de perioadele anterioare, când cariera unui individ era gândită de alte 

persoane, de părinţi sau instituţii, astăzi lucrurile se petrec altfel. Angajaţii nu mai sunt 

nepăsători privind evoluţia carierei lor, aşteptând să urce treptele ierarhice odată cu înaintarea în 

vârstă sau cu pensionarea unor superiori. Proprietarii ştiu că actualii angajaţi au un grad mare de 

independenţă, doresc să participe la luarea deciziilor şi nu acceptă uşor să-şi asume alţii 

responsabilităţi în locul lor. Loialitatea angajaţilor nu mai este astăzi uşor de obţinut. Angajaţii 

sunt mai loiali faţă de valorile personale, faţă de propriile puncte de vedere, şi nu acceptă 

supunere oarbă faţă de firmă. Ei ştiu că dacă vor să reuşească în carieră, trebuie să şi-o 

pregătească singuri. Ştiu că pentru a reuşi trebuie să se gândească în viitor, plecând de la ceea ce 

le-ar place să facă în viaţă şi că fără o autoperfecţionare continuă care să le garanteze că sunt la 

zi cu cerinţele pieţii muncii, nu au şanse de succes. De toate acestea se va ţine seama la 

planificarea resurselor umane. 

 d. Relaţiile dintre ciclul de viaţă al unei firme sau organizaţii şi planificarea 

resurselor umane. Pe perioada existenţei unei firme sau organizaţii se produc schimbări în 

structura şi necesarul de resurse umane, ceea ce duce la planificarea diferenţiată, pe etape, a 

acestora 

 Un plan al resurselor umane poate fi extrem de sofisticat sau extrem de simplu. 

Indiferent de modul în care este întocmit, scopul planului este de a permite managerilor 

determinarea corectă a necesarului de personal. 

 O politică eficientă de planificare a resurselor umane oferă, în principal, următoarele 

avantaje: 

 managerii de vârf au o imagine mai clară asupra dimensionării resurselor umane şi a 

deciziilor de afaceri; 

 costurile planificării resurselor umane sunt mai mici; 

 poate fi alocat mai mult timp recrutării talentelor, necesităţile fiind anticipate şi 

identificate înainte ca personalul actual să se retragă. 

 Toate eforturile de planificare a resurselor umane devin inutile dacă managerii nu iau 

măsuri pentru implementarea planului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 78 

Bibliografie: 

 

1.Hinescu A., coord., Managementul resurselor umane, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2010 

2.Costel GÎLCĂ, Codul Muncii Adnotat, Editura C.H. BECK, București, 2008; 

3.Adriana Georgetta Meseșan, Contractul Individual de Muncă, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 

2006; 

4.Dumitru V. Firoiu, Dreptul Muncii, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2005 

5.Lucia Uta, Florentina Rotaru Simona Cristescu Codul Muncii adnotat . Legislatie. 

Jurisprudenta nationala si comunitara. Doctrina si comentarii,  Editura Hamangiu 2009 

6. Codul Muncii comentat ed. a II a revazuta si adaugita Universul Juridic Bucuresti  2011 

7.Revista Romana de Dreptul Muncii nr. 8 din 2011 

8.Revista Romana de Dreptul Muncii nr. 7  din 2011 

 


