NOTA
Conform art.II din Legea 40/2011 de modificare a Codului Muncii, contractele colective
de munca si actele aditionale incheiate in intervalul de la data intrarii in vigoare a prezentei
legi si pana la 31 decembrie 2011 nu pot prevedea o durata de valabilitate care sa
depaseasca 31 decembrie 2011. Dupa aceasta data, contractele colective de munca si actele
aditionale se vor incheia pe durate stabilite prin legea speciala (vezi art. 141 din Legea
62/2011 privind dialogul social).
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Titlul 1. Dispozitii generale
Art.1 Partile contractante: Unitatea si Salariatii
(1)
UNITATEA:
Societatea Comerciala…………………………………………………………….,
Sediul: ……………………………………………………………………………..,
Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului……….Nr……………………,
Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:………………………………………………,
Cont bancar nr……………………………………………………………………,
Banca……………………………sucursala……………………..…………………,
Telefon....................................... e-mail.....................................................................,
reprezentata legal de
Dl/D-na……………………………………………………,
in calitate de: ……………………………………………,
identificat(a) prin: ………………………………………,
Telefon.................................. e-mail.........................................,
in calitate de UNITATE, ANGAJATOR, PATRON, denumita in continuare in
prezentul contract Angajator,
si
(2)

SALARIATII:
reprezentati legal de
Dl/D-na_……………………………………………………,
in calitate de: ………………………………………………,
identificat(a) prin: ……………………………………………,
Telefon...................................e-mail..........................................,
ales ca reprezentant al Salariatilor in baza procesului verbal….........
din data de …………………………………,
in calitate de SALARIATI, denumiti in continuare in prezentul contract Salariati,
au convenit incheierea prezentului contract colectiv de munca.

Art.2 Temeiul legal
Prezentul contract colectiv de munca, incheiat cu respectarea dispozitiilor legale, constituie
legea partilor si se incheie avand la baza:
(1)

Codul muncii - Legea 53/2003, republicată în Monitorul Oficial nr. 0345 din 18 Mai
2011, aşa cum a fost modificat şi completat ulterior;
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(2)

Legea 62/2011 privind dialogul social, publicată în Monitorul Oficial partea I nr.
322/10.05.2011;

(3)

Contract colectiv de munca la nivel de ramura .......................................................
nr........../.......................;

(4)

Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca impreuna cu Hotararea
Guvernului nr.1.425/30.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, asa cum au
fost modificate si completate ulterior;

(5)

Proces-verbal nr…………………/…………………, incheiat in cadrul sedintei din
data de……………………..prin care s-a negociat prezentul contract colectiv de
munca si s-a numit reprezentanul Salariatilor;

(6)

Hotararea de Guvern nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut
pe tara garantat in plata;

(7)

Hotararea de Guvern 1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe
ţară garantat în plată

(8)

Legislatia muncii in materie, in vigoare.

Art.3 Fundamentare. Scop
(1) Prezentul contract colectiv de munca se fundamenteaza pe principiile bunei-credinte si
ale respectului reciproc, in virtutea carora fiecare parte se obliga sa acorde toata atentia
intereselor celeilalte parti. Prin incheierea prezentului contract colectiv de munca, partile
semnatare isi manifesta si disponibilitatea pentru promovarea unor relatii de munca
echitabile, de natura sa asigure protectia sociala a Salariatilor, prevenirea sau limitarea
conflictelor colective de munca ori evitarea declansarii grevelor.
(2) Prezentul contract colectiv de munca are ca scop garantarea drepturilor si obligatiilor
Salariatilor S.C……………………………S.R.L, in conformitate cu legislatia muncii, cu
privire la:
a) incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului colectiv de
munca;
b) conditiile de munca, protectia muncii si a sanatatii Salariatilor in procesul activitatii
lor si in legatura cu aceasta;
c) timpul de munca si timpul de odihna, salarizarea, drepturile sociale si protectia
sociala;
d) pregatirea si perfectionarea pregatirii Salariatilor si cariera lor profesionala;
e) alte drepturi si obligatii care decurg din normele legale si din relatiile de munca.
Art.4 Definitii
In sensul prezentului contract, termenii de mai jos au urmatoarele intelesuri:


Angajator - Societatea Comerciala ………………………………………..S.R.L, care are
ca
obiect
principal
de
activitate
(conform
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CAEN)……………………………………………… si isi desfasoara activitatea in baza
Legii ………………………………….., care angajeaza Salariati prin contract individual
de munca, in baza legii si a prezentului contract colectiv de munca, in vederea ducerii la
indeplinire a obiectului sau de activitate;


Unitati ale Angajatorului - orice locatie, sediu, filiala, sucursala, punct de lucru, etc.,
prezente sau viitoare, apartinand Angajatorului unde se presteaza munca de catre Salariati;



Salariat – (aici si lucrator) - persoana care presteaza munca in folosul Angajatorului, in
conformitate cu clasificaria ocupatiilor din Romania, in baza unui contract individual de
munca, in conditiile stabilite si negociate cu Angajatorul;



Sindicat - forma de organizare voluntar a angajatilor, in scopul apararii drepturilor si
promovarii intereselor lor profesionale, economice si sociale in relatia cu angajatorul.

Art.5 Descrierea obiectului contractului
Obiectul prezentului contract il constituie stabilirea drepturilor si obligatiilor Angajatorului si
ale Salariatilor, cu privire la organizarea si prestarea muncii specifice activitatii lor, ce au fost
stabilite pe baza de negociere, conform procesului - verbal prevazut la art.2 al.(5).
Art.6 Aplicare, durata, modificare, suspendare si incetare
(1)
In aplicarea prezentului contract, se vor avea in vedere urmatorele principii:
a) drepturile cuprinse in cadrul sau nu vor putea constitui un pretext pentru reducerea
altor drepturi individuale sau colective stabilite si recunoscute anterior, decat daca
legea dispune altfel;
b) in cazul in care, prin reglementari legale ori prin contracte incheiate intre parti s-au
prevazut drepturi mai mari pentru beneficiarii prezentului contract, se vor aplica
prevederile si respectiv clauzele convenite de parti, daca nu contravin legii;
c) in situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract, intervin
reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din prezentul
contract 1.
(2) Drepturile si obligatiile concrete ale partilor, raporturile la conditiile specifice de munca,
vor fi stabilite conform prevederilor legii si ale prezentului contract si vor face obiectul
contractelor individuale de munca.
(3) Prezentul contract colectiv de munca se incheie pe o perioada de …………………
(minim 12 luni maxim 24 luni 2), de la data semnarii lui. Daca nici una dintre parti nu
denunta contractul cu cel putin 30 zile inainte de expirarea termenului pentru care a fost

1

A se vedea art.8(2) CCMUN 2007-2010 denuntat (deci nu mai este in vigoare); puteti pastra
aceasta reglementare sau o puteti scoate;

A se vedea art.141(1) Legea 62/2011 privind dialogul social; acesta specifică următoarele:
„(1) Contractul colectiv de munca se incheie pe o perioada determinata, care nu poate fi mai
mica de 12 luni si mai mare de 24 luni.
2

(2) Partile pot hotari prelungirea aplicarii contractului colectiv de munca, in conditiile stabilite
de prezenta lege, o singura data, cu cel mult 12 luni.”
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(4)

(5)
(6)
(7)

(8)

(9)
(9)

incheiat, valabilitatea acestuia se prelungeste pana la incheierea unui nou contract colectiv
de munca, dar nu mai mult de 12 luni. 3
Partile se obliga ca, in perioada aplicarii prezentului contract colectiv de munca sa nu
promoveze si sa nu sustina proiecte de acte normative a caror adoptare ar putea conduce la
diminuarea drepturilor ce decurg din aplicarea acestuia 4.
Toate modificarile aduse prezentului contract colectiv de munca, vor face obiectul
negocierilor prealabile intre parti 5.
Cererile de modificare vor fi aduse la cunostinta celeilalte parti, in scris, cu cel putin 30
zile inainte de data propusa pentru inceperea negocierilor. 6
Partile convin ca in perioada negocierilor, atat in cazul in care se fac modificari, cat si in
cazul denuntarii contractului, sa nu efectueze concedieri din motive neimputabile
salariatilor si sa nu declanseze greve. 7
Modificările aduse contractului colectiv de muncă se consemnează într-un act adițional
semnat de toate părțile care au încheiat contractul. Actul adițional se transmite în scris
organului la care a fost înregistrat contractul colectiv de muncă și tuturor părților
semnatare și produce efecte de la data înregistrării acestuia în condițiile prezentei legi sau
de la o dată ulterioară, potrivit convenției părților 8.
Suspendarea contractului colectiv de munca poate avea loc fie prin acordul părţilor fie
în caz de forţă majoră. 9
Prezentul contract colectiv de munca inceteaza: 10
a) la implinirea termenului sau la terminarea lucrarii pentru care a fost incheiat, daca
partile nu convin prelungirea aplicarii acestuia, in conditiile legii;
b) la data dizolvarii sau lichidarii judiciare a unitatii;
c) prin acordul partilor.

Termenul de 30 de zile pentru denunţare nu mai este obligatoriu prin lege, deci puteţi stabili
un alt număr de zile; atenţie la contractele colective de munca la nivel de ramura;
3

4

A se vedea art.8(3) CCMUN 2007-2010 denuntat (deci nu mai este in vigoare); acest articol
apare si in contractele colective de ramura astfel incat este bine sa il pastrati;
5

A se vedea art.149 Legea 62/2011 privind dialogul social;

Termenul de 30 de zile pentru denunţare nu mai este obligatoriu prin lege, deci puteţi stabili
un alt număr de zile; atenţie la contractele colective de munca la nivel de ramura;
6

7

Acest alineat nu mai apare decat in contractele colective de ramura astfel incat il puteti
modifica sau elimina;
8

A se vedea art.150 din Legea 62/2011 privind dialogul social;

9

Aceasta reglementare nu apare nici in Codul Muncii, nici in Legea 62/2011 privind dialogul
social, insa apare in contractele colective de munca la nivel de ramura (momentan nu este in
vigoare niciun contract colectiv de munca unic la nivel national); este o reglementare normala
deci sugeram pastrarea acesteia;
10

A se vedea art.151 din Legea 62/2011 privind dialogul social;
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Art.7 Conciliere - comisia paritara
(1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar in aplicarea prevederilor prezentului contract,
partile convin sa instituie o comisie paritara. 11
(2) Competenta, componenta, organizarea si functionarea comisiei paritare sunt stabilite prin
regulamentul din Anexa nr. 1 la prezentul contract. 12

Titlul 2. Contractul Individual de Munca
2.1. Incheierea contractului individual de munca
ART. 8 - Definitia legala a contractului individual de munca 13
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.
ART. 9 – Clauze interzise 14
Clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub
nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca.
ART. 10 – Durata contractului individual de munca 15
(1) Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.
(2) Prin exceptie, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata, in
conditiile expres prevazute de lege.
Art. 11 - Consimtamantul in forma scrisa; inregistrarea in REGES; vechimea in
munca 16
(1) Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma
scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma

A se vedea art.7(1) CCMUN 2007-2010 denunţat (deci nu mai este în vigoare), precum si
art.96(5) CCMUN 2007-2010; cu toate acestea reglementarea comisiei paritare apare in
diverse contracte colective de munca la nivel de ramura;

11

A se vedea art.7(2) CCMUN 2007-2010 denunţat (deci nu mai este în vigoare); cu toate
acestea reglementarea comisiei paritare apare in diverse contracte colective de munca la nivel
de ramura; verificati daca vi se aplica un astfel de contract;

12

13

A se vedea art. 10 Codul Muncii Republicat 2011;

14

A se vedea art. 11 Codul Muncii Republicat 2011;

15

A se vedea art. 12 Codul Muncii Republicat 2011;

16

A se vdea art. 16 Codul Muncii Republicat 2011;
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scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a
contractului.
(2) Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul
general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.
(3) Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un
exemplar din contractul individual de munca.
(4) Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca.
Art. 12 - Informarea cu privire la clauzele contractului individual de munca 17
(1) Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are
obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu
privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.
(2) Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii sau a salariatului se
considera indeplinita de catre angajator la momentul semnarii contractului individual de
munca sau a actului aditional, dupa caz.
(3) Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu privire la
cel putin urmatoarele elemente:
a) identitatea partilor;
b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa
munceasca in diverse locuri;
c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania sau altor
acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul
angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
h) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca
temporara, durata acestora;
i) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
j) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
k) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si
periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;
l) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
m) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale
salariatului;
n) durata perioadei de proba.
(4) Elementele din informarea prevazuta la alin. (3) trebuie sa se regaseasca si in continutul
contractului individual de munca.
(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul executarii
contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un
termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o
asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.
(6) La negocierea, incheierea sau modificarea contractului individual de munca, oricare dintre
parti poate fi asistata de terti, conform propriei optiuni, cu respectarea prevederilor alin. (7).

17

A se vedea art. 17 Codul Muncii Republicat 2011;
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(7) Cu privire la informatiile furnizate salariatului, prealabil incheierii contractului individual
de munca, intre parti poate interveni un contract de confidentialitate.
Art. 13 - Informarea salariatului care va lucra in strainatate 18
(1) In cazul in care persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, urmeaza sa
isi desfasoare activitatea in strainatate, angajatorul are obligatia de a-i comunica in timp util,
inainte de plecare, informatiile prevazute la art. 17 alin. (3) , precum si informatii referitoare
la:
a) durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata in strainatate;
b) moneda in care vor fi platite drepturile salariale, precum si modalitatile de plata;
c) prestatiile in bani si/sau in natura aferente desfasurarii activitatii in strainatate;
d) conditiile de clima;
e) reglementarile principale din legislatia muncii din acea tara;
f) obiceiurile locului a caror nerespectare i-ar pune in pericol viata, libertatea sau
siguranta personala;
g) conditiile de repatriere a lucratorului, dupa caz.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) lit. a), b) si c) trebuie sa se regaseasca si in continutul
contractului individual de munca.
(3) Dispozitiile alin. (1) se completeaza prin legi speciale care reglementeaza conditiile
specifice de munca in strainatate.
Art. 14 - Clauze specifice in contractul individual de munca 19
(1) In afara clauzelor esentiale prevazute la art. 17, intre parti pot fi negociate si cuprinse in
contractul individual de munca si alte clauze specifice.
(2) Sunt considerate clauze specifice, fara ca enumerarea sa fie limitativa:
a) clauza cu privire la formarea profesionala;
b) clauza de neconcurenta;
c) clauza de mobilitate;
d) clauza de confidentialitate.
Art. 15 - Certificatul medical; testele de graviditate; teste medicale specifice 20
(1) O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care constata
faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului individual de munca.
(3) Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzisa.

18

A se vedea art. 18 Codul Muncii Republicat 2011;

19

A se vedea art. 20 Codul Muncii Republicat 2011;

20

A se vedea art. 27 Codul Muncii Republicat 2011; alineatul 5 stipuleaza ca „la angajarea in
domeniile sanatate, alimentatie publica, educatie si in alte domenii stabilite prin acte
normative se pot solicita si teste medicale specifice”;
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Art. 16 - Verificarea aptitudinilor 21
(1) Contractul individual de munca se incheie dupa verificarea prealabila a aptitudinilor
profesionale si personale ale persoanei care solicita angajarea.
(2) Modalitatile in care urmeaza sa se realizeze verificarea prevazuta la alin. (1) sunt:
…………………………………………………………………………………………….
Procedura de verificare a aptitudinilor este reglementata in Regulamentul Intern. 22
(3) Informatiile cerute, sub orice forma, de catre angajator persoanei care solicita angajarea cu
ocazia verificarii prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt scop decat acela de a aprecia
capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum si aptitudinile profesionale.
(4) Angajatorul poate cere informatii in legatura cu persoana care solicita angajarea de la
fostii sai angajatori, dar numai cu privire la activitatile indeplinite si la durata angajarii si
numai cu incunostintarea prealabila a celui in cauza.
Art. 17 - Perioada de proba 23
(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca
se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de
executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.
(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza
exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice.
(3) Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta
exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi
necesara motivarea acesteia.
(4) Pe durata perioadei de proba salariatul beneficiaza de toate drepturile si are toate
obligatiile prevazute in legislatia muncii, in prezentul contract colectiv de munca, in
regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca.
21

A se vedea art. 29 Codul Muncii Republicat 2011; a se vedea si art. 30 Codul Muncii
Republicat 2011 referitor la concursuri si examene (in cazul institutiilor publice si la alte
unitati bugetare);
22

Articolul 29 (2) Codul Muncii Republicat 2011 este ambiguu, textul fiind urmatorul:
„Modalitatile in care urmeaza sa se realizeze verificarea prevazuta la alin. (1) sunt stabilite in
contractul colectiv de munca aplicabil, in statutul de personal - profesional sau disciplinar - si
in regulamentul intern, in masura in care legea nu dispune altfel.”
Problema este ca textul legii pare a stipula faptul ca modalitatile de verificare trebuie stabilite
in toate cele trei documente legale, nu alternativ („si in regulamentul intern”). Consideram ca
este aberant, o greseala de exprimare a legii. Majoritatea organizatiilor nu au contract colectiv
de munca sau statute profesionale pentru angajatii lor. Cel mai bun loc pentru a stabili
modalitatile de verificare este Regulamentul Intern deoarece este singurul loc unde se pot
realiza flexibil si rapid modificari in modul de functionare a organizatiei, in functie de
modificarile pietei muncii si necesitatilor, fara proceduri speciale, de durata, sau acordul
sindicatelor ori al reprezentantilor salariatilor. In CCMU, eventual, puteti specifica doar faptul
ca este vorba de examen, concurs sau interviu (desi si acest lucru este restrictiv, cel mai util
fiind sa le specificati pe toate in cazul in care vreun contract colectiv de munca de la nivel
superior va impune altceva). Apoi specificati faptul ca procedura de verificare a aptitudinilor
va fi reglementata in Regulamentul Intern (care nu necesita o procedura speciala pentru
modificare, doar luarea la cunostinta de catre angajat).
23

A se vedea art. 31 Codul Muncii Republicat 2011; in cazul in care doriti, puteti modifica
cifrele prezentate, acestea fiind minimul stabilit de lege.
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(5) Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior, primele 6 luni dupa debutul in
profesie se considera perioada de stagiu. Fac exceptie acele profesii in care stagiatura este
reglementata prin legi speciale. La sfarsitul perioadei de stagiu, angajatorul elibereaza
obligatoriu o adeverinta, care este vizata de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza
teritoriala de competenta acesta isi are sediul.
(6) Pe durata executarii unui contract individual de munca nu poate fi stabilita decat o singura
perioada de proba. Prin exceptie, salariatul poate fi supus la o noua perioada de proba in
situatia in care acesta debuteaza la acelasi angajator intr-o noua functie sau profesie ori
urmeaza sa presteze activitatea intr-un loc de munca cu conditii grele, vatamatoare sau
periculoase. Perioada de proba constituie vechime in munca. 24
(7) Perioada in care se pot face angajari succesive de proba ale mai multor persoane pentru
acelasi post este de maximum 12 luni.25

2.2. Executarea contractului individual de munca
Art. 18 - Principalele drepturi si obligatii ale salariatului 26
(1) Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la demnitate in munca;
f) dreptul la securitate si sanatate in munca;
g) dreptul la acces la formarea profesionala;
h) dreptul la informare si consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului
de munca;
j) dreptul la protectie in caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectiva si individuala;
l) dreptul de a participa la actiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n) alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.
(2) Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii
revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul
colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;
d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
f) obligatia de a respecta secretul de serviciu;
g) alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.

24

A se vedea art. 32 Codul Muncii Republicat 2011;

25

A se vedea art. 33 Codul Muncii Republicat 2011; in cazul in care doriti, puteti modifica
cifrele prezentate, acestea fiind minimul stabilit de lege.
26

A se vedea art. 39 Codul Muncii Republicat 2011; puteti adauga si alte drepturi si obligatii,
acestea sunt minimele cerute de Codul Muncii;
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Art. 19 - Principalele drepturi si obligatii ale angajatorului 27
(1) Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;
b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii;
c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare,
potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;
f) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a
realizarii acestora.
(2) Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc
desfasurarea relatiilor de munca;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea
normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de
munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
d) sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii, cu exceptia
informatiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natura sa prejudicieze
activitatea unitatii. Periodicitatea comunicarilor se stabileste prin negociere in
contractul colectiv de munca aplicabil;
e) sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta
deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;
f) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si
sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;
g) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile
prevazute de lege;
h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a
solicitantului;
i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

2.3. Modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de
munca
Art. 20 – Modificarea, suspendare si incetarea contractului individual de munca
(1) Modificarea contractului individual de munca se poate realiza numai prin acordul partilor.
Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila
numai in cazurile si in conditiile prevazute de Codul Muncii. 28

27

A se vedea art. 40 Codul Muncii Republicat 2011; puteti adauga si alte drepturi si obligatii,
acestea sunt minimele cerute de Codul Muncii;
28

A se vedea art. 41 Codul Muncii Republicat 2011; daca doriti mai adaugati paragrafe. In
acest sens, articolul 44 (2) Codul Muncii Republicat 2011 specifica faptul ca „salariatul
delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de
delegare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil”. De
aemenea, art. 46(4) Codul Muncii Republicat 2011 specifica urmatoarele: „Salariatul detasat
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(2) Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul
partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti, în conditiile stabilte de Codul Muncii.
Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de
catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator. 29
(3) Incetarea contractului individual de munca se realizeaza in conditiile Codului Muncii. 30
In cazurile in care unitatea este obligata, potrivit legii, sa acorde un preaviz la desfacerea
contractului de munca, durata preavizului va fi de 20 de zile lucratoare. 31 Este interzisa
concedierea salariatilor pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta,
apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap,
situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, peum si pentru
exercitarea, in conditiile legii, a dreptului la greva si a drepturilor sindicale. 32
(4) Concedierea pentru savarsirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile
de disciplina a muncii poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a
cercetarii disciplinare prealabile si in termenele stabilite de Codul Muncii. 33
(5) In cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este
incadrat, acesta poate fi concediat numai dupa evaluarea prealabila. Procedura de evaluare a
corespunderii profesionale este reglementata prin anexa la prezentul Contract Colectiv de
Munca. 34
are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de detasare,
in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.”;
29

A se vedea art. 49-54 Codul Muncii republicat 2011; art. 49 (3) stipuleaza urmatoarele: „Pe
durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decat cele
prevazute la alin. (2), daca acestea sunt prevazute prin legi speciale, prin contractul colectiv
de munca aplicabil, prin contracte individuale de munca sau prin regulamente interne”. Deci
puteti aduce modificari daca doriti, fie prin prezentul CCMU fie prin Regulament Intern.
Puteti lua in considerare si art. 51 (2) CMR2001 conform caruia „contractul individual de
munca poate fi suspendat in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, in conditiile
stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca, precum
si prin regulamentul intern.”.
30

A se vedea art. 55-81 Codul Muncii Republicat 2011;

31

A se vedea art. 75(1) Codul Muncii Republicat;

32

A se vedea art. 59 Codul Muncii Republicat;

33

A se vedea art. 63 (1) Codul Muncii Republicat;

34

Conform art. 63 (2) Codul Muncii Republicat, „concedierea salariatului pentru motivul
prevazut la art. 61 lit.d) [„salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este
incadrat”] poate fi dispusa numai dupa evaluarea prealabila a salariatului, conform procedurii
de evaluare stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, prin
regulamentul intern.”; astfel, reglementarea stabileste ca doar in lipsa unui Contract Colectiv
de Munca la Nivel de Unitate aceasta procedura poate fi reglementata prin Regulamentul
Intern. Ce nu este clar este daca aceasta procedura este sau nu diferita de cea de evaluare
periodica a angajatilor, care este obligatoriu de introdus in Regulamentul Intern (a se vedea
art. 242(i) Codul Muncii republicat). Daca este aceeasi procedura (ceea ce banuim ca este),
atunci concluzia este ca acest capitol este obligatoriu de introdus si in Contractul Colectiv de
Munca la nivel de Unitate!!! Pentru a va face munca mai usoara, am introdus ca anexa la
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(6) In cazul concedierii pentru inaptitudine fizica si / sau psihica, salariatul beneficiaza de o
compensatie, in conditiile stabilite (dupa caz):

 astfel: ............................................
 in contractul individual de munca. 35
(7) Salariatii concediati pentru motive care nu tin de persoana lor beneficiaza de masuri active
de combatere a somajului si pot beneficia de compensatii in conditiile prevazute de lege si de
prezentul Contract Colectiv de Munca, astfel: ......................................................................... 36
(8) In cazul in care angajatorul intentioneaza sa efectueze concedieri colective, va respecta art.
68-74 Codul Muncii Republicat. 37

Titlul 3. Timpul de muncă şi timpul de odihnă
3.1. Timpul de muncă
ART. 21 – Durata normala pentru norma intreaga 38
(1) Pentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normala a timpului de munca este de 8
ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana.
(2) In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani durata timpului de munca este de 6 ore pe zi
si de 30 de ore pe saptamana.
ART. 22 – Repartizarea timpului de munca zilnic; programul de lucru inegal
(1) Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este:
 uniforma, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu doua zile de repaus.
 inegala, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40 de ore pe
saptamana, astfel: ..................................................................................... 39
CCMU aceasta procedura, desi pare aberant ca ea sa fie reglementata in acest document,
deoarece sunt chestiuni de detaliu operational care nu au ce cauta aici;
35

Conform art. 64 (5) Codul Muncii Republicat, „in cazul concedierii pentru motivul prevazut
la art. 61 lit. c) salariatul beneficiaza de o compensatie, in conditiile stabilite in contractul
colectiv de munca aplicabil sau in contractul individual de munca, dupa caz.”. Puteti pastra
doar linia punctata si sa stabiliti o compensatie de un salariu, spre exemplu. Altfel va trebui sa
stabiliti in fiecare contract individual de munca nivelul acestei compensatii.
36

A se vedea art. 67 Codul Muncii Republicat; spre exemplu, Contractul Colectiv de Munca
pentru Ramura Turism 2009-2010 valabil si in 2011, la art.71, specifica cel putin un salariu
lunar in afara drepturilor cuvenite la zi.
37

Daca doriti sa reglementati oarecum diferit, analizati articolele mentionate si treceti in
CCMU ceea ce doriti sa fie altfel decat reglementarea minimala stabilita de Codul Muncii.

38

A se vedea art. 112 Codul Muncii Republicat;

39

A se vedea art. 113 Codul Muncii Republicat. Pastrati doar varianta care va este relevanta,
sau pe ambele, eventual modificati intregul alineat daca este necesar insa respectand legislatia
in vigoare. Aveti in vedere si art. 115(1) Codul Muncii republicat, conform caruia „pentru
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(2) Durata zilnica a timpului de munca de 12 ore va fi urmata de o perioada de repaus de 24
de ore. 40
ART. 23 - Timpul de munca saptamanal;
(1) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana,
inclusiv orele suplimentare. 41
(2) Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi
prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o
perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana. 42
Art. 24 - Programul de lucru; evidenta orelor de munca
(1) Programul de lucru inegal poate functiona numai daca este specificat expres in
contractul individual de munca. 43
(2) Programul de munca si modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunostinta
salariatilor si sunt afisate la sediul angajatorului. 44
(3) Angajatorul poate stabili programe individualizate de munca, cu acordul sau la
solicitarea salariatului in cauza, cu respectarea art. 112 si 114 din Codul Muncii Republicat.
Programele individualizate de munca presupun un mod de organizare flexibil a timpului de
munca. Durata zilnica a timpului de munca este impartita in doua perioade: o perioada fixa in

anumite sectoare de activitate, unitati sau profesii se poate stabili prin negocieri colective sau
individuale ori prin acte normative specifice o durata zilnica a timpului de munca mai mica
sau mai mare de 8 ore”.
40

A se vedea art. 115 (2) Codul Muncii Republicat;

41

A se vedea art. 114(1) Codul Muncii Republicat;

42

A se vedea art. 114(2) Codul Muncii Republicat; ATENTIE la paragrafele urmatoare, daca
va sunt aplicabile:
„(3) Pentru anumite activitati sau profesii stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil,
se pot negocia, prin contractul colectiv de munca respectiv, perioade de referinta mai mari de
4 luni, dar care sa nu depaseasca 6 luni.
(4) Sub rezerva respectarii reglementarilor privind protectia sanatatii si securitatii in munca a
salariatilor, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele colective
de munca pot prevedea derogari de la durata perioadei de referinta stabilite la alin. (3) , dar
pentru perioade de referinta care in niciun caz sa nu depaseasca 12 luni.
(5) La stabilirea perioadelor de referinta prevazute la alin. (2)-(4) nu se iau in calcul durata
concediului de odihna anual si situatiile de suspendare a contractului individual de munca.
(6) Prevederile alin. (1)-(4) nu se aplica tinerilor care nu au implinit varsta de 18 ani.”
43

Conform art. 116 (1) Codul Muncii Republicat “modul concret de stabilire a programului
de lucru inegal in cadrul saptamanii de lucru de 40 de ore, precum si in cadrul saptamanii de
lucru comprimate va fi negociat prin contractul colectiv de munca la nivelul angajatorului sau,
in absenta acestuia, va fi prevazut in regulamentul intern.”
44

A se vedea art. 117 Codul Muncii Republicat;
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care personalul se afla simultan la locul de munca si o perioada variabila, mobila, in care
salariatul isi alege orele de sosire si de plecare, cu respectarea timpului de munca zilnic. 45
(4) Angajatorul are obligatia de a tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat si
de a supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenta ori de cate ori este solicitat.
Art. 25 - Munca suplimentara
(1) Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazului de
forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori
inlaturarii consecintelor unui accident. 46
(2) La solicitarea angajatorului salariatii pot efectua munca suplimentara, cu respectarea
prevederilor art. 114 sau 115 din Codul Muncii, dupa caz. 47
(3) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilita potrivit prevederilor art. 114 sau 115
din Codul Muncii, dupa caz, este interzisa, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru alte
lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui
accident. 48
(4) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile
calendaristice dupa efectuarea acesteia. In aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul
corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru. In perioadele de
reducere a activitatii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere platite din care pot fi
compensate orele suplimentare ce vor fi prestate in urmatoarele 12 luni. 49
(5) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut
de alineatul (4) in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea
unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia in cuantum de ............................. 50
(6) Tinerii in varsta de pana la 18 ani nu pot presta munca suplimentara.
Art. 26 – Munca de noapte
(1) Munca prestata intre orele 22,00-6,00 este considerata munca de noapte. 51
(2) Durata normala a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depasi o medie de 8
ore pe zi, calculata pe o perioada de referinta de maximum 3 luni calendaristice, cu
respectarea prevederilor legale cu privire la repausul saptamanal. 52

45

A se vedea art. 118 Codul Muncii Republicat;

46

A se vedea art. 120(2) Codul Muncii Republicat;

47

A se vedea art. 121(1) Codul Muncii Republicat;

48

A se vedea art. 121(2) Codul Muncii Republicat;

49

A se vedea art. 122 Codul Muncii Republicat;

50

Conform art. 123 (2) Codul Muncii Republicat, “Sporul pentru munca suplimentara,
acordat in conditiile prevazute la alin. (1), se stabileste prin negociere, in cadrul contractului
colectiv de munca sau, dupa caz, al contractului individual de munca, si nu poate fi mai mic
de 75% din salariul de baza”;
51

A se vedea art.125 (1) Codul Muncii Republicat;
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(3) Angajatorul care, in mod frecvent, utilizeaza munca de noapte este obligat sa informeze
despre aceasta inspectoratul teritorial de munca. 53
(4) Salariatii de noapte beneficiaza:
a) fie de program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, pentru
zilele in care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte, fara ca aceasta sa duca la
scaderea salariului de baza;
b) fie de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, daca
timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. 54
(5) Salariatii care urmeaza sa desfasoare munca de noapte sunt supusi unui examen medical
gratuit inainte de inceperea activitatii si, dupa aceea, periodic. 55 Salariatii care desfasoara
munca de noapte si au probleme de sanatate recunoscute ca avand legatura cu aceasta vor fi
trecuti la o munca de zi pentru care sunt apti. 56
(6) Tinerii care nu au implinit varsta de 18 ani nu pot presta munca de noapte. 57
(7) Femeile gravide, lauzele si cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze munca de
noapte. 58

3.2. Repausurile periodice
Art. 27 - Pauza de masa si alte pauze
(1) In cazurile in care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 6 ore, salariatii au
dreptul la pauza de masa si la alte pauze, in conditiile negociate, astfel:
……………………………………………………………………………………………... 59

52

A se vedea art. 125 (3) Codul Muncii Republicat; ATENTIE la alineatele urmatoare (4 si
5): „(4) Durata normala a timpului de lucru pentru salariatii de noapte a caror activitate se
desfasoara in conditii speciale sau deosebite de munca nu va depasi 8 ore pe parcursul oricarei
perioade de 24 de ore decat in cazul in care majorarea acestei durate este prevazuta in
contractul colectiv de munca aplicabil si numai in situatia in care o astfel de prevedere nu
contravine unor prevederi exprese stabilite in contractul colectiv de munca incheiat la nivel
superior.
(5) In situatia prevazuta la alin. (4), angajatorul este obligat sa acorde perioade de repaus
compensatorii echivalente sau compensare in bani a orelor de noapte lucrate peste durata de 8
ore.”
53

A se vedea art. 125 (6) Codul Muncii Republicat;

54

A se vedea art. 126 Codul Muncii Republicat;

55

A se vedea art. 127 (1) Codul Muncii Republicat;

56

A se vedea art. 127 (3) Codul Muncii Republicat;

57

A se vedea art. 128 (1) Codul Muncii Republicat;

58

A se vedea art. 128 (2) Codul Muncii Republicat;

59

Conform art. 134 (1) Codul Muncii Republicat, „in cazurile in care durata zilnica a timpului
de munca este mai mare de 6 ore, salariatii au dreptul la pauza de masa si la alte pauze, in
conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern”;
in art. 54(1-2) Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National 2007-2010 era prevazut
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(2) Tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de o pauza de masa de cel putin 30 de
minute, in cazul in care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 4 ore si
jumatate. 60
(3) Pauzele, cu exceptia dispozitiilor contrare din prezentul contract colectiv de munca si din
regulamentul intern, nu se vor include in durata zilnica normala a timpului de munca. 61
Art. 28 – Repausul intre doua zile de munca sau intre doua schimburi
(1) Salariatii au dreptul intre doua zile de munca la un repaus care nu poate fi mai mic de 12
ore consecutive.
(2) Prin exceptie, in cazul muncii in schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore intre
schimburi.
Art. 29 - Repausul saptamanal 62
(1) Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.
(2) Pentru desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in zilele
de ................................................................ 63
(3) In situatia prevazuta la alin. (2) salariatii vor beneficia de un spor la salariu de
............................................................................. 64
(4) In situatii de exceptie zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada
de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului
teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor.
(5) Salariatii al caror repaus saptamanal se acorda in conditiile alin. (4) au dreptul la dublul
compensatiilor cuvenite pentru munca suplimentara. 65

faptul ca „repausul pentru luarea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Repausul pentru
luarea mesei, cu o durata de 15 minute, se include in programul de lucru”; daca doriti sa
treceti aceasta reglementare in contractul dumneavoastra, o puteti face; daca vi se aplica vreun
CCM la nivel de ramura, verificati reglementarea acestuia.
60

A se vedea art. 134 (2) Codul Muncii Republicat;

61

A se vedea art. 134 (3) Codul Muncii Republicat; alineatul exact prevede ca „Pauzele, cu
exceptia dispozitiilor contrare din contractul colectiv de munca aplicabil si din regulamentul
intern, nu se vor include in durata zilnica normala a timpului de munca.”;
62

A se vedea art. 137 Codul Muncii Republicat;

63

Conform art. 137 (2) Codul Muncii Republicat, “In cazul in care repausul in zilele de
sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii,
repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca
aplicabil sau prin regulamentul intern.”
64

Conform art. 137 (3) Codul Muncii Republicat, „In situatia prevazuta la alin. (2) salariatii
vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz,
prin contractul individual de munca”
65

Conform art. 137 (5) Codul Muncii Republicat, „Salariatii al caror repaus saptamanal se
acorda in conditiile alin. (4) au dreptul la dublul compensatiilor cuvenite potrivit art. 123 alin.
(2) [compensarea muncii suplimentare prin spor la salariu]”. Puteţi acorda şi mai mult dacă
doriţi, acesta este minimul legal.
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(6) In cazul unor lucrari urgente, a caror executare imediata este necesara pentru organizarea
unor masuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor
accidente iminente sau pentru inlaturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs
asupra materialelor, instalatiilor sau cladirilor unitatii, repausul saptamanal poate fi suspendat
pentru personalul necesar in vederea executarii acestor lucrari. 66
(7) Salariatii al caror repaus saptamanal a fost suspendat in conditiile alin. (1) au dreptul la
dublul compensatiilor cuvenite pentru munca suplimentara. 67
Art. 30 - Sarbatorile legale; alte zile libere
(1) Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt 68:
a) 1 si 2 ianuarie;
b) prima si a doua zi de Pasti;
c) 1 mai;
d) prima si a doua zi de Rusalii;
e) Adormirea Maicii Domnului;
f) 30 noiembrie - Sfantul Apostol Andrei cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei;
g) 1 decembrie;
h) prima si a doua zi de Craciun;
i) doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de
cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand
acestora.
(2) Alte zile libere: ....................................................................................... 69

66

A se vedea art. 138 (1) Codul Muncii Republicat;

67

A se vedea art. 138 (2) Codul Muncii Republicat;

68

A se vedea art. 139 (1) Codul Muncii Republicat asa cum a fost modificat prin Legea
147/2012;
69

A se vedea art. 139 (2) Codul Muncii Republicat; pentru programul special de lucru in
unitatile sanitare si de alimentatie publica, vezi art. 140 Codul Muncii republicat; pentru
exceptiile legate de activitatile in flux continuu vezi art. 141; pentru compensarile referitoare
la aceste doua exceptii vezi art. 142; art. 143 Codul Muncii republicat specifica faptul ca „Prin
contractul colectiv de munca aplicabil se pot stabili si alte zile libere.”
A se vedea si art. 152 Codul Muncii Republicat care specifica urmatoarele: „(1) In cazul unor
evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile libere platite, care nu se includ in
durata concediului de odihna.
(2) Evenimentele familiale deosebite si numarul zilelor libere platite sunt stabilite prin lege,
prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.”
Exemple de zile libere pentru evenimente deosebite pot fi gasite in art. 61 (1) din CCMUN
2007-2010; va puteti inspira din acesta daca nu vi se aplica decat Codul Muncii (nu si un
Contract Colectiv la Nivel de Ramura, care poate avea reglementate astfel de zile libere)
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3.3. Concediile
Art. 31 - Concediul de odihna anual
(1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor.
(2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau
limitari. 70
(3) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare. 71
(4) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de
munca, cu respectarea legii si prezentului contract colectiv de munca, si se acorda
proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. 72
(5) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite stabilite prin
prezentul contract colectiv de munca nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual. 73
(6) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. 74 Prin exceptie, efectuarea concediului in
anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile
prevazute in prezentul contract colectiv de munca. 75
(7) Angajatorul este obligat sa acorde concediu, pana la sfarsitul anului urmator, tuturor
salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care
aveau dreptul. 76
(8) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul
incetarii contractului individual de munca. 77
Art. 32 - Concediul de odihna suplimentar; alte concedii
(1) Salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte
persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de
odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare.
(2) Numarul de zile lucratoare aferent concediului de odihna suplimentar pentru categoriile de
salariati prevazute la alin. (1) se stabileste astfel (NOTA: cel putin 3 zile):
……………………………………………………………………………………………….. 78
(3) Concediile fara plata se acorda pentru rezolvarea unor situatii personale ale salariatilor.
Durata maxima a concediului fara plata este ................... 79
70

A se vedea art. 144 Codul Muncii Republicat;

71

A se vedea art. 145 (1) Codul Muncii Republicat;

72

A se vedea art. 145 (2) Codul Muncii Republicat;

73

A se vedea art. 145 (3) Codul Muncii Republicat;

74

A se vedea art. 146 (1) Codul Muncii Republicat;

75

A se vedea art. 146 (1-2) Codul Muncii Republicat; puteti stabili reguli diferite dar numai
interiorul legii;
76

A se vedea art. 146 (3) Codul Muncii Republicat;

77

A se vedea art. 146 (4) Codul Muncii Republicat;

78

Conform art. 147 (2) Codul Muncii Republicat, „numarul de zile lucratoare aferent
concediului de odihna suplimentar pentru categoriile de salariati prevazute la alin. (1) se
stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil si va fi de cel putin 3 zile lucratoare”;
79

A se vedea art. 153 Codul Muncii; conform art. 153 (2) “Durata concediului fara plata se
stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern”; Daca nu
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Art. 33 – Modul de acordare a concediului de odihna
(1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau
individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor
salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile
individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul
urmator. 80
(2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3
luni pe categorii de personal sau locuri de munca. 81
(3) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau, dupa caz,
perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai
mare de 3 luni. 82
(4) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) si (3) salariatul poate solicita
efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia. 83
(5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa
stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel
putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt. 84
(6) Salariatul este obligat sa efectueze in natura concediul de odihna in perioada in care a fost
programat, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege sau atunci cand, din motive
obiective, concediul nu poate fi efectuat. 85
(7) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de
concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu
caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de
munca. 86
(8) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale
prevazute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul,
multiplicata cu numarul de zile de concediu. 87
(9) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile
lucratoare inainte de plecarea in concediu. 88
(10) Intreruperea concediului de odihna se poate realiza, la cererea salariatului, pentru
motive obiective. 89

vi se aplica vreun contract colectiv de munca la nivel de ramura, puteti stabili orice durata
doriti dvs.: 30 de zile, 60 de zile, 90 de zile etc.;
80

A se vedea art. 148 (1) Codul Muncii Republicat;

81

A se vedea art. 148 (2) Codul Muncii Republicat;

82

A se vedea art. 148 (3) Codul Muncii Republicat;

83

A se vedea art. 148 (4) Codul Muncii Republicat;

84

A se vedea art. 148 (5) Codul Muncii Republicat;

85

A se vedea art. 149 Codul Muncii Republicat;

86

A se vedea art. 150 (1) Codul Muncii Republicat;

87

A se vedea art. 150 (2) Codul Muncii Republicat;

88

A se vedea art 150 (3) Codul Muncii Republicat;
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(11) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau
pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. In acest caz
angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale,
necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de
acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna. 90
Art. 34 – Concediile pentru formare profesionala
(1) Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesionala. 91
(2) Concediile pentru formare profesionala se pot acorda cu sau fara plata. 92
(3) Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea salariatului, pe
perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa. Angajatorul poate
respinge solicitarea salariatului numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea
activitatii. 93
(4) Efectuarea concediului fara plata pentru formare profesionala se poate realiza si fractionat
in cursul unui an calendaristic, pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de
invatamant sau pentru sustinerea examenelor de promovare in anul urmator in cadrul
institutiilor de invatamant superior, cu respectarea conditiilor art. 156 (1) Codul Muncii. 94
(5) In cazul in care angajatorul nu si-a respectat obligatia de a asigura pe cheltuiala sa
participarea unui salariat la formare profesionala in conditiile prevazute de lege, salariatul are
dreptul la un concediu pentru formare profesionala, platit de angajator, de pana la 10 zile
lucratoare sau de pana la 80 de ore, indemnizatia de concediu fiind stabilita ca si indemnizatia
de concediu de odihna. Perioada in care salariatul beneficiaza de concediul platit in acste
conditii se stabileste de comun acord cu angajatorul. 95
(6) Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din durata concediului
de odihna anual si este asimilata unei perioade de munca efectiva in ceea ce priveste
drepturile cuvenite salariatului, altele decat salariul. 96

89

A se vedea art. 151 (1) Codul Muncii Republicat;

90

A se vedea art. 151 (2) Codul Muncii Republicat;

91

A se vedea art. 154 (1) Codul Muncii Republicat;

92

A se vedea art. 154 (2) Codul Muncii Republicat;

93

A se vedea art. 155 Codul Muncii Republicat;

94

A se vedea art. 156 (2) Codul Muncii Republicat;

95

A se vedea art. 157 Codul Muncii Republicat;

96

A se vedea art. 158 Codul Muncii Republicat;
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Titlul 4. Salarizarea 97
Art. 35 – Definire; egalitatea de tratament; elementele si nivelul salariului
(1) Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare salariat are dreptul
la un salariu exprimat in bani. 98
(2) La stabilirea si la acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex,
orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie,
religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala,
apartenenta ori activitate sindicala. 99
(3) Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri. 100
(4) Nivelul salarial minim este de ........................ (NOTA: 850 lei lunar incepand cu data de
1 ianuarie 2014, pentru un program complet de lucru de 168 ore in medie pe luna in anul
2014, reprezentand 5,059 lei/ora, si 900 lei lunar incepand cu data de 1 iulie 2014, pentru un
program complet de lucru de 168 ore in medie pe luna in anul 2014, reprezentand 5,357
lei/ora, conform HG 871/2013; puteti stabili un nivel mai mare daca doriti; verificati aici daca
nu vi se aplica vreun contract colectiv de munca la nivel de ramura) 101
(5) Salariul individual se stabileste prin negocieri individuale intre angajator si salariat. 102
(6) In cazul in care programul normal de munca este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic,
salariul de baza minim brut orar se calculeaza prin raportarea salariului de baza minim brut pe
tara la numarul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat. 103
(7) Pentru salariatii carora angajatorul, conform prezentului contract colectiv sau contractului
individual de munca, le asigura hrana, cazare sau alte facilitati, suma in bani cuvenita pentru
munca prestata nu poate fi mai mica decat salariul minim brut pe tara prevazut de lege. 104
97

In construirea acestui titlu aveti in vedere si daca vi se aplica legi speciale sau contracte
colective de munca la nivel de ramura; daca nu, aceasta este reglementarea minimala stabilita
de Codul Muncii si HG 871/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara
garantat in plata;
98

A se vedea art. 159 (2) Codul Muncii Republicat;

99

A se vedea art. 159 (3) Codul Muncii Republicat;

100

A se vedea art. 160 Codul Muncii Republicat;

101

Conform art. 162 (1) Codul Muncii Republicat, „Nivelurile salariale minime se stabilesc
prin contractele colective de munca aplicabile”; de asemenea se aplica si HG 871/2013 care
stabileste in art. 1 urmatoarele:
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de baza minim brut pe tara garantat in
plata se stabileste la 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore in
medie pe luna in anul 2014, reprezentand 5,059 lei/ora.
(2) Incepand cu data de 1 iulie 2014, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se
stabileste la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore in medie pe luna
in anul 2014, reprezentand 5,357 lei/ora.”
102

A se vedea art. 162 (2) Codul Muncii Republicat;

103

A se vedea art. 164 (1) Codul Muncii Republicat;

104

A se vedea art. 165 Codul Muncii Republicat;
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Art. 36 – Plata salariului
(1) Salariile se platesc inaintea oricaror alte obligatii banesti ale angajatorilor. 105
(2) Salariul se plateste in bani cel putin o data pe luna, la data stabilita in contractul individual
de munca sau, in cazul in care aceasta nu este stabilita, astfel: ............................................... 106
(3) Plata salariului se poate efectua prin virament intr-un cont bancar. 107
(4) Plata in natura a unei parti din salariu este posibila numai daca este prevazuta expres in
contractul individual de munca. 108
(5) Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea
angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului. 109
(6) Nicio retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de
lege. 110
(7) Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria
salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare
judecatoreasca definitiva si irevocabila. 111
(8) Retinerile din salariu cumulate nu pot depasi in fiecare luna jumatate din salariul net. 112

Titlul 5. Sănătatea şi Securitatea în Muncă
Art. 37 - Securitatea si sanatatea salariatilor. Conditiile de munca si protectia
muncii
(1) Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea salariatilor in toate
aspectele legate de munca, cu respectarea dipozitiilor legislatiei muncii in vigoare. 113
(2) Masurile privind securitatea, sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa comporte in nici o
situatie obligatii financiare pentru salariati (lucratori). 114

105

A se vedea art. 161 Codul Muncii Republicat;

106

Conform art. 166 (1) Codul Muncii Republicat, „Salariul se plateste in bani cel putin o
data pe luna, la data stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de
munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz”;
107

A se vedea art. 166 (2) Codul Muncii Republicat;

108

Conform art. 166 (3) Codul Muncii Republicat,

109

A se vedea art. 166 (4) Codul Muncii Republicat;

110

A se vedea art. 169 (1) Codul Muncii Republicat;

111

A se vedea art. 169 (2) Codul Muncii Republicat;

112

A se vedea art. 169 (4) Codul Muncii Republicat;

113

A se vedea art. 6 din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

114

A se vedea art. 171(5) Codul Muncii;
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(3) Angajatorul va desemna unul sau mai multi salariati pentru a se ocupa de activitatile de
protectie si de activitatile de prevenire a riscurilor profesionale din intreprindere si/sau unitate,
denumiti lucratori desemnati. 115
(4) In cazul in care in intreprindere si/sau unitate nu se pot organiza activitatile de prevenire si
cele de protectie din lipsa personalului competent, Angajatorul trebuie sa recurga la servicii
externe, in conditiile legii. 116
(5) Prevenirea riscurilor, precum si protectia sanatatii si securitatea salariatilor trebuie sa fie
asigurate de unul sau mai multi lucratori, de un serviciu ori de servicii distincte din interiorul
sau din exteriorul unitatii. 117 In cazul microintreprinderilor si al intreprinderilor mici, in care
se desfasoara activitati fara riscuri deosebite, Angajatorul isi poate asuma atributiile din
domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru realizarea masurilor prevazute de lege. 118
(6) Angajatorul se obliga sa respecte legea si sa isi indeplineasca sarcinile ce-i revin cu privire
la acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea salariatilor, cazurile de pericol
grav si iminent. 119
(7) Alimentatia de protectie se acorda in mod obligatoriu si gratuit de catre Angajator
persoanelor care lucreaza in conditii de munca ce impun acest lucru si se stabileste prin Anexa
la prezentul Contract Colectiv de Munca la Nivel de Unitate. 120 (in situatia in care este
aplicabil)
(8) Conform legii, Angajatorul trebuie sa acorde salariatilor in mod obligatoriu si gratuit
materiale igienico-sanitare, stabilite prin Anexa la prezentul Contract Colectiv de Munca la
Nivel de Unitate. 121 (in situatia in care este aplicabil)
(9) Angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare, astfel incat salariatii si/sau
reprezentantii acestora sa primeasca, in conformitate cu prevederile legale, toate informatiile
necesare privind riscurile pentru securitatea si sanatatea in munca, masurile si activitatile de
prevenire si protectie atat la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, in general, cat si la nivelul
fiecarui post de lucru si/sau fiecarei functii, precum si orice alte informatii cerute de lege.122
De asemenea, Angajatorul va asigura conditii pentru ca fiecare salariat sa primeasca o
instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub
forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului, sau in alte
forme cerute de lege. 123

115

A se vedea art. 8 din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

116

A se vedea art. 8(4) din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

117

A se vedea art. 9(2) din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

118

A se vedea art. 9(4) din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

119

A se vedea Sectiunea a 3-a din Capitolul III – Obligatiile Angajatorilor, din Legea
319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
120

A se vedea art. 14 din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

121

A se vedea art. 15 din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

122

A se vede art. 16(1) din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

123

A se vedea art. 20 din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
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(10) Angajatorul va consulta salariatii si/sau reprezentantii lor si va permite participarea
acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea si sanatatea in munca. 124
(11) Reprezentantii salariatilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii
lucratorilor au dreptul sa solicite Angajatorului sa ia masuri corespunzatoare si sa prezinte
propuneri in acest sens, in scopul diminuarii riscurilor pentru lucratori si/sau al eliminarii
surselor de pericol, 125 precum si sa apeleze la autoritatile competente, in cazul in care
considera ca masurile adoptate si mijloacele utilizate de catre Angajator nu sunt suficiente
pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca. 126
(12) Angajatorul va face cercetarea accidentelor de munca si a evenimentelor ce au loc la
locul de munca sau in legatura cu munca si va anunta autoritatile competente, in conditiile
legii. 127
(13) Angajatorul va amenaja locurile de munca tinand seama de prezenta grupurilor
sensibile la riscuri specifice, in conditiile legii. 128
(14) Angajatorul se obliga sa obtina autorizatia de functionare din punct de vedere al
securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati. 129
(15) Angajatorul va asigura planificarea, organizarea si mijloacele necesare activitatii de
prevenire si protectie in unitate/intreprindere, la sediul social, la punctele de lucru si oriunde
isi desfasoara activitatile. 130
(16) Angajatorul trebuie:
 sa desemneze unul sau mai multi lucratori (salariati) sau sa organizeze serviciul
intern de prevenire si protectie pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si
protectie din cadrul unitatii/intreprinderii (in cazul unitatilor ce au intre 50 – 149
lucratori);

 sa organizeze serviciul intern de prevenire si protectie (in cazul unitatilor cu peste
150 lucratori). 131
(17) Prin decizia sa, Angajatorul va stabili numarul de lucratori (salariati) desemnati pentru a
se ocupa de activitatile de prevenire si protectie, si va asigura mijloacele adecvate si timpul
necesar pentru ca acestia sa poata desfasura activitatile conform fisei postului. 132
(18) Angajatorul poate apela la servicul extern de prevenire si protectie in domeniu, in
conditiile legii. 133
124

A se vedea art. 18 din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

125

A se vedea art. 18(4) din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

126

A se vedea art. 18(7) din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

127

A se vedea capitolul VI din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

128

A se vedea capitolul VII din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

129

A se vedea art. 13(c) din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

130

A se vedea art. 13 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 319/2006;
131

A se vedea art. 14 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 319/2006;
132

A se vedea art. 8(1-3) precum si art. 9(1a) din Legea 319/2006 privind securitatea si
sanatatea in munca;
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(19) Angajatorul va intocmi, in conditiile legii, un plan de prevenire si protectie care va fi
revizuit ori de cate ori intervin modificari ale conditiilor de munca, respectiv aparitia unor
riscuri noi. 134
(20) (în cazul în care unitatea are cel putin 50 de salariati) In vederea imbunatatirii
conditiilor de munca se va constitui un Comitet de Securitate si Sanatate in Munca, care
va functiona in conformitate cu prevederile legale şi cu regulamentele proprii. 135 Comitetul
de sanatate si securitate in munca este constituit din:
a) angajator sau reprezentantul său legal;
b) reprezentanţi ai angajatorului cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncă;
c) reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii
lucrătorilor;
d) medicul de medicină a muncii.
(21) In conditiile legii, se vor constitui un numar de .......... Comitete de securitate si
sanatate, respectiv:
a) pentru unitatea situata la..............................................................;
b) pentru unitatea situata la..............................................................;
c) pentru unitatea situata la...............................................................
(22) Reprezentatii comitetelor de securitate si sanatate vor fi nominalizati prin regulamentul
intern al unitatii sau prin regulamentul de organizare si functionare. Modalitatea de desemnare
a reprezentatilor se stabileste:

 prin anexa la prezentul contract colectiv de munca;
 prin regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare a unitatii. 136
(23) Comitetele de securitate si sanatate in munca vor functiona in baza regulamentului de
functionare propriu si se vor intruni cel putin o data pe trimestru si ori de cate ori este necesar,
prin grija Angajatorului. 137
(24) Angajatorul va face, in conditiile legii, instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si
sanatatii in munca, instruirea introductiv generala, instruirea la locul de munca, instruirea
periodica, ce vor fi stabilite prin instructiuni proprii ale Angajatorului pe baza tematicilor
intocmite de catre acesta, prin reprezentatii sai in domeniu. 138

133

A se vedea art. 8(4) din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

134

A se vedea art. 13(b) din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, precum
si art. 46 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in
munca nr. 319/2006;
135

A se vedea art. 184 Codul Muncii Republicat precum si 57-73 din Normele Metodologice
la Legea 319/2006;
136

A se vedea art. 60 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 319/2006;
137

A se vedea art. 65 si 66 precum si urmatoarele din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
138

A se vedea art. 74-100 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
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(25) Angajatorul va evidentia zonele cu risc ridicat si specific si masurile stabilite in urma
eveluarii riscurilor pentru zonele respective si va aduce la cunostinta salariatilor care isi
desfasoara activitatea in aceste zone, masurile stabilite in urma evaluarii riscurilor. 139
(26) Norma de munca exprima cantitatea de munca necesara pentru efectuarea operatiunilor
sau lucrarilor de catre o persoana cu calificare corespunzatoare, care lucreaza cu intensitate
normala, in conditiile unor procese tehnologice si de munca determinate. Norma de munca
cuprinde timpul productiv, timpul pentru intreruperi impuse de desfasurarea procesului
tehnologic, timpul pentru pauze legale in cadrul programului de munca. 140 Normarea muncii
se face de catre Angajator in conditiile legii, 141 si se aplica tuturor categoriilor de Salariati.142
Normele de munca se exprima - in functie de caracteristicile procesului de productie sau ale
altor activitati ce se normeaza - sub forma de norme de timp, norme de productie, norme de
personal, sfere de atributii sau sub alte forme corespunzatoare specificului fiecarei munci.143
Normele de munca aprobate de conducatorul unitatii constituie anexa la contractul colectiv
de munca si se fac cunoscute Salariatilor cu cel putin 5 zile inainte de aplicare. 144
(27) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea
si perfectionarea profesionala a salariatilor cu privire la normele de sanatate si securitate in
munca. Timpul aferent acestor activitati, inclusiv orele de instructaj, se include in timpul de
munca si este salarizat. 145
(28) Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de
Angajator, sa nu le deterioreze si sa nu le descompleteze ori sa sustraga componente ale
acestora. 146
(29) Partile vor asigura un regim de protectie speciala a muncii femeilor si a tinerilor in
varsta de pana la 18 ani, cel putin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislatia
muncii si prevederile prezentului contract. 147

139

A se vedea art. 105-107 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
140

A se vedea art. 129 Codul Muncii;

141

A se vedea art. 132 Codul Muncii;

142

A se vedea art. 131 Codul Muncii;

143

A se vedea art. 130 Codul Muncii;

A se vedea art. 20(3) CCMUN 2007-2010 denunţat (deci nu mai este în vigoare); puteti
pastra aceasta reglementare deoarece poate fi utila (eventual puteti schimba numarul de zile);

144

145

A se vedea art. 21 din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

A se vedea art. 30(3) CCMUN 2007-2010 denunţat (deci nu mai este în vigoare); puteti
pastra aceasta reglementare deoarece poate fi utila (eventual puteti schimba numarul de zile);

146

147

A se vedea spre exemplu HG 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca, OUG
96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, si Legea nr. 448/2006 republicata
in 2008 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
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Titlul 6. Formarea profesională
Art. 38 - Formarea profesionala 148
(1) Partile inteleg:
a) prin termenul de formare profesionala - orice procedura prin care un Salariat
dobandeste o calificare atestata printr-un certificat sau o diploma, eliberate conform
legii;
b) prin termenul de formare profesionala continua - procedura prin care o persoana
avand deja o calificare ori o profesie, dobandeste noi competente cognitive si
functionale (deprinderi).
(2) Formarea profesionala si formarea profesionala continua cuprind si teme din domeniul
relatiilor de munca, convenite intre sindicate si Angajator.
(3) Partile convin asupra necesitatii si obligativitatii perfectionarii profesionale a tuturor
categoriilor de Salariati, inclusiv a liderilor sindicali scosi din productie, la expirarea
mandatului.
(4) Planul de formare profesionala convenit intre parti este Anexa la prezentul contract
colectiv de munca la nivel de unitate. 149
(5) Programele adoptate vor fi aduse la cunostinta tuturor salariatilor in termen de 3 zile de la
adoptare, prin afisare in interiorul unitatii, in locuri adecvate si usor accesibile pentru
angajati. 150
(6) La stabilirea programelor de formare profesionala, Angajatorul si sindicatele vor adopta
masurile necesare pentru incurajarea si inlesnirea participarii femeilor la acestea.
(7) Modalitatea concreta de formare profesionala, drepturile si obligatiile partilor, durata
formarii profesionale, precum si orice alte aspecte legate de formarea profesionala,
inclusiv obligatiile contractuale ale salariatului in raport cu angajatorul care a suportat
cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, se stabilesc prin acordul partilor si fac
obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de munca. 151
(8) In cazul in care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionala este initiata
de Angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de catre
Angajator. In aceasta situatie, pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare
profesionala, salariatul va beneficia, pe toata durata formarii profesionale, de toate
148

Contractele colective de munca la nivel de ramura prevad in general cam acelasi lucru
peste tot; vedeti si Ordonanta 129/2000 Republicată privind formarea profesională a adulţilor;

149

A se vedea art. 195 (2) Codul Muncii Republicat; conform art. 195(1) Codul Muncii
Republicat, „angajatorul persoana juridica care are mai mult de 20 de salariati elaboreaza
anual si aplica planuri de formare profesionala, cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a
reprezentantilor salariatilor”;
150

A se vedea art. 195 (3) Codul Muncii Republicat; pentru termenul de 3 zile verificati
contractul colectiv de munca la nivel de ramura aplicabil; daca nu aveti asa ceva atunci il
puteti modifica;
151

A se vedea art. 196(2) Codul Muncii Republicat;
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drepturile salariale detinute precum si de vechime la acel loc de munca, aceasta perioada
fiind considerata stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat. 152

Titlul 7. Alte dispozitii; Dispoziţii finale 153
Art. 39 – Dispozitii finale
(1) Partile contractante convin ca in termen de 15 zile de la semnarea prezentului contract
colectiv de munca sa formeze o comisie paritara pentru aplicarea unitara a prevederilor sale, si
pentru elaborarea - atunci cand va fi cazul - a precizarilor necesare in acest sens. Totodata
partile contractante se obliga ca pe parcursul aplicarii prezentului contract colectiv de munca
sa nu emita, in mod unilateral, hotarari sau reglementari care sa contravina sau sa limiteze
prevederile acestuia.
(2) Angajatorul se obliga ca, de indata ce a fost semnat, sa afiseze, la locuri vizibile, prezentul
contract colectiv de munca.
(3) Prevederile prezentului contract colectiv de munca se intregesc cu dispozitiile
legislatiei muncii in vigoare, si cu alte legislatii in materie.
(4) Prezentul contract se inregistreaza la Inspectoratul Teritorial de Munca …...…………
(5) Prezentul contract s-a incheiat azi, ………………………, in ………exemplare
originale, la sediul…………………, si intra in vigoare incepand cu data de………...

ANGAJATOR
SALARIATI,
______________
prin
reprezentant._____________________ NOTA: Prezentul contract va fi semnat pe fiecare pagina, e
catre Angajator si Salariati (prin reprezentatul lor).

152

A se vedea art. 197 Codul Muncii Republicat;

153

Pentru a nu va consuma timpul cu renumerotarea documentului, puteti trece aici alte
reglementari dorite sau necesare care nu sunt tratate in Codul Muncii;
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Anexe
ANEXA NR.1
Regulamentul de organizare si functionare a comisiei paritare 154
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI
PARITARE
(1)
Comisia paritara este formata din reprezentanti desemnati in mod legal, cate ………
din partea Angajatorului si respectiv cate ………………………….din partea Salariatilor/
Sindicatului.
(2)
Membrii comisiei vor fi desemnati de partile semnatare ale contractului colectiv de
munca, in termen de 15 zile de la inregistrarea acestuia la Inspectoratul Teritorial de Munca
competent.
(3)
Comisia paritara are urmatoarele atributii principale:
a) interpretarea unitara a prevederilor contractului colectiv de munca;
b) analiza modului de aplicare, in cadrul unitatii, a prevederilor contractului colectiv de
munca, precum si a sesizarilor privind incalcarea acestora;
c) aprecierea modului cum evolueaza relatiile dintre partile contractante;
d) sesizarea partilor contractante despre necesitatea unor eventuale modificari a clauzelor
contractului colectiv de munca sau completarea prevederilor acestuia;
e) orice alte probleme care se ivesc in relatiile dintre parti.
(4)
Comisia se va intruni, la cererea scrisa a oricarui membru al sau, in termen de
maximum 5 zile lucratoare de la comunicarea cerereii.
(5)
Comisia isi desfasoara activitatea in prezenta unui numar de cel putin 2 membri de
fiecare parte.
(6)
Comisia paritara va fi prezidata prin rotatie, de catre un reprezentant al fiecarei parti,
ales la inceputul fiecarei sedinte.
(7)
Comisia ia hotarari prin consens, in prezenta a cel putin ¾ din numarul total al
membrilor sai.
(8)
In cadrul Comisiei, fiecare parte desemneaza un membru cu putere decizionala.
(9)
Partile, in functie de specificul problemelor aflate in divergenta pot apela la specialisti
pentru consultare, acestia neavand drept de vot la adoptarea hotararilor.
(10) Precizarile adoptate de comisie au forta obligatorie pentru partile contractante si se
aplica de conducerea unitatii si de catre sindicat sau reprezentantii Salariatilor, indiferent de
partea care le transmite spre executare.

154

A se vedea art. 7 din prezentul Contract Colectiv de Munca la Nivel de Unitate;
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(11) Reprezentantii partilor contractante pot verifica, impreuna, la toate unitatile
Angajatorului, ca urmare a unei sesizari sau din oficiu, modul cum se respecta prevederile
contractului colectiv de munca.
(12) In cazul constatarii unor eventuale incalcari ale contractului colectiv de munca, va fi
sesizata, in scris, conducerea unitatii, care are obligatia de a dispune intrarea in legalitate si
sanctionarea celor vinovati.
(13) Secretariatul si lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre unitate.
ANGAJATOR______________

SALARIATI, prin reprezentant__________________

ANEXA NR.2
Plan anual de formare profesionala a personalului
(daca aveti mai mult de 20 de angajati – veri art. 195 Codul Muncii Republicat)
Nr.
crt.

Forma de
pregatire

Locul de
desfasurare

Conducator
(organizator)

Participanti

Perioada

Obiective

Mod de
evaluare

(cine
organizeaza
cursul sau
programul)

2 contabili,

6-8
septembrie

Insusirea
cunostintelor
de audit
financiarcontabil

Evaluarea
la
finalul
cursului
(cu
atestat)

Personal tehnico-administrativ si economic
1

Curs
organizat in
afara
intreprinderii
„Curs de
audit
financiar”

(Localitatea
unde are loc
cursul sau
programul)

1 analist
programator

Maistrii din intreprindere, maistrii instructori si conducatorii programelor de instruire

Muncitorii si personalul de executie al firmei
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