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Cafeneaua de dreptul muncii

Expertul în legislația muncii.
Trecut, prezent și viitor…
de care acest profesionist are nevoie. De
fapt, uitându-mă înapoi văd 4 ani de
muncă, ani în care am "turnat fundația"
Uniunii

Naționale

a

Experților

în

Legislația Muncii, am pus bazele primei
școli de formare profesională în legislația
muncii din România în care au studiat
peste 150 de experți în domeniu. Cu
mândrie

afirm

Institutul

că

LEXAcademy

european

pentru

–

studii

administrative și de legislația muncii se

Corneliu Bențe
Președinte U.N.E.L.M.

remarcă pe piața centrelor de formare
profesională a adulților, prin calitatea

Iată că a trecut un an de la prima

cursurilor, prestația lectorilor și modul

Conferință Națională a Experților în

inovativ și interactiv de predare care oferă

Legislația

posibilitatea

Muncii.

A

fost

un

an

participanţilor

de

a-şi

extraordinar, un an în care au prins contur

dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi

proiecte vechi dar ambițioase.

competenţele

În primăvara anului trecut, pe data de 4

Legislația Muncii.

aprilie 2013, am semnat “certificatul de

Singur nu aș fi reusit! Am pornit la drum

nastere“ al expertului în legislația muncii.

cu o echipă de profesioniști călăuziți de

Tot de atunci această nouă profesie are un

convingerea că România are nevoie de

standard ocupațional, acel document care

experţi în legislaţia muncii, de specialişti

expune

cu un înalt nivel de cunoştinţe care să

foarte

clar

competențele,

cunoștințele, aptitudinile și deprinderile

specifice

Expertului

în

cunoască în detaliu legislaţia muncii şi
prin acţiunile lor să diminueze numărul

1

Nr. 1 / 2014

Revista al cărei
c
expert ești tu !

litigiilor de muncă ajunse în instanţă. A
fost un drum lung și uneori anevoios. Dar,
iată că astăzi sunt mândru că am alaturi de
mine profesioniști de elită care au fost
receptivi la dorința de a schimba ceva
într-un sistem cu multe lacune.
Tocmai din dorința ca proiectele noastre
să își lase amprenta la nivel cât mai înalt,
iar vocea noastră, a experților în legislația
muncii, să aibă rezonanță în societatea de
astăzi, invit toți absolvenții cursurilor de
specializare să se alature echipei noastre
și împreună să contribuim la elaborarea
unor

strategii și programe

care

să

promoveze relațiile de muncă legale și
sănătoase. Așadar, vă asteptăm alături de
noi pentru a reglementa profesia de expert
în legislația muncii și pentru a face din ea
o profesie de referință atât în România,
cât și în Uniunea Europeană.
Corneliu Bențe
Președinte
U.N.E.L.M.

www.unelm.ro
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Expertul în legislația muncii
și noile norme juridice
acestea au modificat sau abrogat unele
dispoziții ale Codului muncii.
Astfel, prin Legea nr. 255/2013 pentru
punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010
privind Codul de procedură penală și
pentru modificarea și completarea unor

Alexandru Țiclea
Prof. univ. dr.

acte normative care cuprind dispozițiile
procesual penale:

Expertul în legislația muncii trebuie să fie
un specialist cu o înaltă calificare în
domeniu, să cunoască în primul rând
legislația în vigoare, deci cu toate
modificările, actualizările și noutățile
aduse la zi.

ea nu este numai „pură” de muncă, ci și
altă

natură,

contravențională,

inclusiv
penală,

civilă,
chiar

administrativă, (de pildă, cea privind
controlul inspecției muncii, atribuțiile și
competențele altor autorități: Ministerul
Muncii, Agenția pentru ocupare a forței
de muncă) etc.
Dacă este să ne referim doar la noile
norme de drept penal, vom constata că
3

52 alin. 1 din Codul muncii (art. 61 pct.1);
- a fost modificat textul de la art. 61 lit. b
din același act normativ (art. 61 pct. 2);
- au fost modificate art. 8, art. 63 alin. 1 și
art. 218 alin. 3 din Legea dialogului social

Iar această legislație este extrem de vastă,

de

- a fost introdus un nou text – c1 – la art.

nr. 62/2011.
Aceste modificări privesc suspendarea
contractului individual de muncă din
inițiativa angajatorului (art. 52 alin. 1 din
Codul muncii) introducându-se un nou
caz de suspendare (lit. c1): „în cazul în
care împotriva salariatului s-a luat, în
condiţiile Codului de procedură penală,
măsura

controlului

judiciar

ori

a

controlului judiciar pe cauţiune, dacă în
sarcina acestuia au fost stabilite obligaţii
Nr. 1 / 2014
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care împiedică executarea contractului de

în

muncă, precum şi în cazul în care

vătămate”. Aceste texte au fost preluate

salariatul este arestat la domiciliu, iar

de art. 287 din actualul Cod penal,

conţinutul măsurii împiedică executarea

intitulat

contractului de muncă”.

judecătorești”. Situațiile avute în vedere

Adoptarea noului text s-a impus în

sunt și cele privind (alin. 1):

considerarea

preventive

- neexecutarea hotărârilor judecătorești

statornicite de Noul Cod de procedură

prin care s-a dispus reintegrarea în muncă

penală – Legea nr. 135/2010 care poate

a unui salariat (lit. d);

împiedica salariatul să se prezinte la locul

- neexecutarea

său de muncă.

privind plata salariilor în termen de 15

De asemenea, a fost modificat art. 61 lit. b

zile de la data cererii de executare

din Codul muncii în ceea ce privește

adresate angajatorului de către partea

concedierea „în cazul în care salariatul

interesată (lit. e).

este arestat preventiv sau arestat la

În alin 2 al art. 287 se dispune că

domiciliu pentru o perioadă mai mare de

„acţiunea penală se pune în mişcare la

30 de zile, în condiţiile Codului de

plângerea

procedură penală”.

vătămate”.

Spre deosebire de textul anterior care avea

b) Prin același art. 127 din Legea nr.

în vedere doar arestarea preventivă,

187/2012 (pct. 2) au fost modificate art.

actualul text adaugă și arestarea la

264 și 265 din Codul muncii.

domiciliu, care constituie o nouă măsură

Modificările

preventivă

principal, în:

măsurilor

instituită

de

Codul

de

mișcare

la

plângerea

„Nerespectarea

hotărârilor

hotărârii judecătoreşti

prealabilă

art.

persoanei

264,

a

persoanei

constau,

în

procedură penală în vigoare.

- reducerea pedepsei închisorii de la 6 luni

a) Prin art. 127 din Legea nr. 187/2012 au

la un an, la o lună până la un an (alin. 1) și

fost abrogate art. 261 – 263 din Codul

de la un an la 2 ani, la 3 luni până la 2 ani

muncii (pct. 1).

(alin. 4);

Art. 261 și art. 262 priveau neexecutarea

- adăugarea unui nou alin. (2) și

hotărârilor judecătorești privind plata

diversificarea faptelor care pot constitui

salariilor și reintegrarea în muncă, iar art.

infracțiuni și lărgirea sferei organelor care

263 dispunea că „acțiunea penală se pune

pot fi implicate în controlul asupra

www.unelm.ro
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activității angajatorilor, anterior fiind

multora

indicați numai inspectorii de muncă (alin.

complementare:

2 și 3).

a) pierderea totală sau parţială a dreptului

Art. 265 a suferit doar ușoare modificări,

angajatorului de a beneficia de prestaţii,

cea

reducerea

ajutoare ori subvenţii publice, inclusiv

limitelor pedepsei închisorii (de la un an

fonduri ale Uniunii Europene gestionate

la 3 ani, la „de la 3 luni la 2 ani” alin. 1).

de autorităţile române, pentru o perioadă

Noul text este următorul:

de până la 5 ani;

„(1) Încadrarea în muncă a unui minor cu

b) interzicerea dreptului angajatorului de

nerespectarea condiţiilor legale de vârstă

a participa la atribuirea unui contract de

sau folosirea acestuia pentru prestarea

achiziţii publice pentru o perioadă de până

unor activităţi cu încălcarea prevederilor

la 5 ani;

legale referitoare la regimul de muncă al

c) recuperarea integrală sau parţială a

minorilor constituie infracţiune şi se

prestaţiilor, ajutoarelor ori subvenţiilor

pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2

publice, inclusiv fonduri ale Uniunii

ani sau cu amendă.

Europene

(2) Cu pedeapsa prevăzută la art. 264 alin.

române, atribuite angajatorului pe o

(4) se sancţionează primirea la muncă a

perioadă de până la 12 luni înainte de

unei persoane aflate în situaţie de şedere

comiterea infracţiunii;

ilegală în România, cunoscând că aceasta

d) închiderea temporară sau definitivă a

este victimă a traficului de persoane.

punctului ori a punctelor de lucru în care

(3) Dacă munca prestată de persoanele

s-a comis infracţiunea sau retragerea

prevăzute la alin. (2) sau la art. 264 alin.

temporară ori definitivă a unei licenţe de

(4) este de natură să le pună în pericol

desfăşurare a activităţii profesionale în

viaţa, integritatea sau sănătatea, pedeapsa

cauză, dacă acest lucru este justificat de

este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

gravitatea încălcării.

(4) În cazul săvârşirii uneia dintre

(5) În cazul săvârşirii uneia dintre

infracţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3) şi

infracţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3) şi

la art. 264 alin. (4), instanţa de judecată

la art. 264 alin. (4), angajatorul va fi

poate dispune şi aplicarea uneia sau mai

obligat să plătească sumele reprezentând:

5

mai

importantă

fiind

dintre

următoarele

gestionate

de

pedepse

autorităţile
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a) orice remuneraţie restantă datorată
persoanelor angajate ilegal. Cuantumul
remuneraţiei se presupune a fi egal cu
salariul mediu brut pe economie, cu
excepţia cazului în care fie angajatorul,
fie angajatul poate dovedi contrariul;
b) cuantumul tuturor impozitelor, taxelor
şi contribuţiilor de asigurări sociale pe
care angajatorul le-ar fi plătit dacă
persoana ar fi fost angajată legal, inclusiv
penalităţile de întârziere şi amenzile
administrative corespunzătoare;
c) cheltuielile determinate de transferul
plăţilor restante în ţara în care persoana
angajată ilegal s-a întors de bunăvoie sau
a fost returnată în condiţiile legii.
(6) În cazul săvârşirii uneia dintre
infracţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3) şi
la art. 264 alin. (4) de către un
subcontractant,

atât

contractantul

principal, cât şi orice subcontractant
intermediar, dacă au avut cunoştinţă de
faptul

că

subcontractantul

angajator

angaja străini aflaţi în situaţie de şedere
ilegală, pot fi obligaţi de către instanţă, în
solidar cu angajatorul sau în locul
subcontractantului

angajator

ori

al

contractantului al cărui subcontractant
direct este angajatorul, la plata sumelor de
bani prevăzute la alin. (5) lit. a) şi c)”.

www.unelm.ro
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Expertul în legislația
ia munci
muncii
și normele privind
răspunderea disciplinară a salariatului
Expertul în legislația
ția muncii trebuie să
s
cunoască, așa
șa cum am spus, normele
legale privind raporturile de muncă
munc și de
serviciu, și săă consilieze ori să
s asiste
persoanele care sunt interesate.
Cele mai multe probleme în relațiile
rela
de
muncă sunt legate de disciplina muncii.
Expertul în aceastăă materie trebuie să știe

Laura Georgescu
Lector. univ. dr.

să răspundăă la anumite probleme. De
exemplu:

Este util angajatorului să
s

prevadă expres în Regulamentul intern
Expertul în legislația muncii trebuie să fie

abaterile

un profesionist care are capacitatea de a

angajatorului săă clasifice abaterile și să

acorda consiliere și expertiză în acest

nominalizeze

domeniu. El poate oferi tuturor soluții la

sancțiunile aplicabile?
cabile? Se restrânge astfel

probleme apărute, îi îndrumă pe cei

posibilitatea instanței
ței de judecată
judecat de a

interesați în aplicarea corectă a legislației

înlocui sancțiunea?

în raporturile individuale și colective de

Expertul trebuie să știe că angajatorul

muncă ori de serviciu.

dispune de prerogativa stabilirii regulilor

Această profesie presupune cunoașterea

de desfășurare
urare a activității
activit
în unitate,

foarte bună a normelor în domeniu, fiind

astfel, el cu consultarea sindicatelor sau

chiar o provocare în contextul actual în

reprezentanților
ților

care modificările legislative sunt destul de

regulamentul intern. În acest regulament

dese.

se insereazăă drepturi și obligații specifice.

7

disciplinare?

Este

util

în Regulamentul intern

salaria
salariaților

întocmește
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Așadar, se pot înscrie și reguli concrete

Deoarece

privind disciplina muncii în unitate,

trăsătură specifică raportului juridic de

elaborarea unor norme disciplinare care să

muncă, în cadrul acesteia îndeplinirea

concretizeze

obligaţiilor

ori

să

particularizeze

intern

de

către

constituie

salariat

o

se

materializează prin executarea ordinului

abaterile disciplinare.
Regulamentul

subordonarea

poate

conține

de serviciu.

abateri, cum ar fi: neexecutarea ordinelor

Dispoziţiile sau ordinele sunt date, de

de serviciu, a atribuțiilor înscrise în fișa

regulă, verbal, prin intermediul şefilor

postului, întârzierile sau absenţele de la

direcţi, dar pot fi formulate şi în scris însă,

program, consumul de băuturi alcoolice în

trebuie

timpul programului sau prezentarea la

serviciu ale salariaţilor şi să fie conforme

serviciu sub influenţa alcoolului, fumatul

cu legea şi cu clauzele contractuale

în

nerespectarea

Salariatul va fi controlat şi supravegheat

regulilor privind sănătatea şi secu¬ritatea

în ce priveşte îndeplinirea sarcinilor de

în

etc.

serviciu, angajatorul având dreptul să îl

prin

sancţioneze în caz de neîndeplinire a

locurile

nepermise,

muncă,

Angajatorul

insubordonarea
va

putea

califica,

să

corespundă

sarcinilor

de

regulament intern unele abateri ca fiind

ordinelor sau dispozițiilor de serviciu.

grave sau foarte grave.

Stabilirea răspunderii se analizează în

El nu dispune doar de competenţa

raport cu obligațiile de serviciu care sunt

elaborării şi adoptării regulamentului

incluse în contractul individual de muncă.

intern, ci şi de aceea de a urmări

Angajatorul trebuie să dovedească ce

respectarea lui, exercitarea drepturilor

sarcini de serviciu avea salariatul, sarcini

salariaţilor, de a observa și controla

a căror neîndeplinire sau îndeplinire

îndeplinirea obligaţiilor acestora, de a

necorespunzătoare

constata abaterile disciplinare săvârşite şi

sancțiune.

de a sancţiona pe cei vinovaţi.

În ce privește cercetarea disciplinară

O altă întrebare la care expertul trebuie să

expertul în legislația muncii ar trebui să

cunoască răspunsul este

aceea dacă

știe și să consilieze angajatorul ce să facă

angajatorul poate aplica sancțiuni pentru

dacă salariatul se prezintă la cercetare dar

nerespectarea ordinelor verbale?

refuză dialogul? Sau dacă se consideră

poate

atrage

o

cercetarea realizată în situația în care
www.unelm.ro
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salariatul se prezintă la convocare, predă

latitudinea de a se prezenta sau nu,

angajatorului

exercitându şi sau nu dreptul la apărare.

o

notă

explicativă

și

părăsește locul întrevederii fără a avea loc

Astfel,

un dialog ?

dialogului de către salariat, ori refuzul

Codul muncii stabilește că efectuarea

acestuia de a-și motiva poziția

cercetării prealabile este o obligație legală

recunoaștere implicită că a comis abaterea

pe

de care este învinuit.

care

angajatorul

trebuie

să

o

neprezentarea,

sau

refuzul

este o

îndeplinească. Neprezentarea salariatului

Cercetarea prealabilă se va finaliza cu un

la convocarea făcută de angajator în

proces verbal/referat ori raport întocmit

vederea efectuării cercetării prealabile,

de comisia instituită să o efectueze în care

refuzul dialogului ori

se

prezentarea unei

consemnează

rezultatele

acesteia,

simple note explicative nu constituie o

inclusiv, după caz, refuzul nejustificat al

abatere disciplinară distinctă, iar singura

salariatului de a se prezenta sau de a şi

consecinţă a acestei situații constă în

motiva poziţia ori motivarea pentru care

aceea că sancţiunea poate fi dispusă fără a

apărările

mai fi necesară efectuarea cercetării

propunerea de sancţionare (sau nu),

disciplinare în sine.

sancţiunea ce poate fi aplicată etc.

Prezenţa salariatului cercetat în faţa

Expertul

comisiei, discuţiile ce au loc, probele

profesionistul la care apelează angajatorii

administrate şi motivaţiile aduse trebuie

ori salariații atunci când au nevoie de

să fie în măsură să clarifice situaţia, să

consiliere în ce privește cunoașterea și

stabilească vinovăţia ori nevinovăţia celui

interpretarea normelor legale în materie.

în cauză.

Astfel, prin concilierea între părți aflate în

Nota explicativă dată de salariat în fața

conflict, coordonate de un expert în

comisiei nu este considerată de către

legislația muncii, se poate ajunge la o

instanțe suficientă pentru a fi considerată

înțelegere, negociată în termeni legali,

efectuată cercetarea disciplinară.

încheindu-se o tranzacție, fără a se mai

Convocarea efectuată de angajator este un

ajunge în instanță, asigurându-se astfel

drept al salariatului pentru a-și pregăti și

celeritatea rezolvării problemelor, dar și

formula

evitându-se suprasolicitarea instanțelor de

apărarea.

Cel convocat are

sale

în

au

fost

legislația

înlăturate,

muncii

judecată.
9
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Rolul „Expertului în legislația muncii”
în cercetarea abaterilor disciplinare
activitate ce aduce beneficii imediate atât
pentru angajat cât și pentru angajator.
Dreptul angajatului de a formula și susține
toate apărările în favoarea sa, dreptul de a
prezenta

persoanei

desemnate

să

efectueze cercetarea disciplinară toate

Laurențiu Brîncuș
Membru de onoare
U.N.E.L.M.

motivațiile necesare precum și dreptul de
a

fi

asistat

pe

parcursul

cercetării

disciplinare sunt stipulate în art.251

Activitatea principală a „Expertului în

alin.(4) din Codul Muncii care, împreună

legislația muncii” este, asa cum se

cu jurisprudența în materie, asigură

prevede

ocupațional,

utilitatea și chiar îndrăznim să spunem

acordarea de consultanță de specialitate

„obligativitatea” prezenței unui expert în

atât

angajatorilor,

legislația muncii îndeosebi la cercetările

patronatelor, sindicatelor sau oricărei

disciplinare declanșate ca urmare a unor

entități cu interese în domeniul muncii, cu

presupuse abateri disciplinare grave, ce

privire la aplicarea prevederilor legii în

pot avea consecințe importante asupra

cadrul raporturilor juridice de muncă sau

salariatului. Expertul în legislația muncii

de serviciu.

are competențele necesare să consilieze

în

standardul

angajaților

cât

și

specifice

angajatul astfel încât, să asigure pentru

expertului în legislația muncii, „cercetarea

acesta o foarte bună apărare în faza

abaterilor disciplinare”, este, în același

verificării apărărilor acestuia în fața

timp, și una dintre cele mai utile activități

angajatorului în etapa prealabilă aplicării

ce pot fi desfășurate de către acesta,

unei sancțiuni.

Una

dintre

www.unelm.ro

competențele

10

Cafeneaua de dreptul muncii

Dacă privim lucrurile din punctul de

expertul în legislația muncii pe tot

vedere al angajatorului, pentru acesta,

parcursul cercetării abaterilor disciplinare.

rolul expertului în legislația muncii fiind

Având în vedere decizia amintită mai sus

la fel, dacă nu chiar mai important decât

apreciez că, o dată cu emiterea acesteia,

în cazul angajatului. Spunem aceasta

este necesar să se acorde o atenție mult

deoarece modul de aplicare a prevederilor

mai mare modalității de întocmire a

Codului Muncii cu privire la răspunderea

întregului set de documente ce conțin

disciplinară are un caracter procedural

prevederi ce fac referire la disciplina

strict, necesitând respectarea întocmai a

muncii cum ar fi: statutul de personal,

termenelor, a condițiilor de formă și

regulamentul

conținut ale documentelor emise, condiții

individuale de muncă, contractul colectiv

a căror nerespectare poate duce, asa cum

de muncă, etc astfel încât abaterile

bine știm, la cheltuieli importante.

disciplinare să fie cât mai clar definite și

Făcând referire la Decizia nr.11 în dosarul

să se realizeze, de către angajator, o foarte

nr.8/2013 emisă de Înalta Curte de

bună ierarhizare a lor în funcție de

Casație și Justiție prin care au fost admise

gravitate, atingându-se cel mai amănunțit

recursurile în interesul legii formulate de

nivel ce poate fi determinat. Precum lesne

Colegiul de conducere al Curţii de Apel

se poate înțelege, și din acest motiv,

Bucureşti şi de procurorul general al

consilierea angajatorului de către un

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de

expert

Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, în

esențială, pregătirea acestuia în vederea

interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.

unor

252 alin. 5 raportat la art. 250 din Codul

asigurându-i siguranța că acestea vor fi

muncii stabileşte că: „Instanţa competentă

tratate cu profesionalism și corectitudine

să soluţioneze contestaţia salariatului

conform legii și, nu în ultimul rănd,

împotriva sancţiunii disciplinare aplicate

asigurând o mai bună disciplină a muncii.

în

intern,

legislația

posibile

contractele

muncii

abateri

devine

disciplinare

de către angajator, constatând că aceasta
este greşit individualizată, o poate înlocui
cu o altă sancţiune disciplinară”, putem să
înțelegem

mai

bine

importanța

și

beneficiile consultanței acordată de către
11
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Expertul în legislația
ia munci
muncii
și greșelile frecvente în
contractul
tractul individual de muncă
Indiscutabil, cel mai important act juridic
individual,
l, avut în vedere, este contractul
individual de muncă.
ă.
Un expert în legislaţia
legislaţ muncii trebuie să
cunoască faptul căă „existenţa
„existen relaţiei de
muncă nu depinde de denumirea pe care
părţile
ile o dau convenţ
convenţiei pe care o încheie,
ci de condiţiile
ţiile de fapt în care este
prestată activitatea”2.
Aceste condiţii
ţii trebuie să
s fie rezultatul

Ana Ștefănescu
Lector univ. dr.

consimţământului
mântului

liber

al

părţilor,
p

exprimat în mod valabil şi în acord cu
legislaţia
ia în vigoare, neechivoc şi în

Printre competenţele profesionale ale

deplină cunoştinţă
ş ţă de cauz
cauză.

expertului în legislația muncii se numără

De asemenea, ele trebuie să
s se regăsească

şi cele privind redactarea (şi avizarea)

sau să corespundăă celor din conţinutul
con

actelor specifice legislației muncii și

contractului individual de muncă,
munc ca şi

1

securității sociale .

înscris, urmare a îndeplinirii corecte de
către
tre angajator a obliga
obligaţiei de informare

1

A se vedea competenţele specifice ale ocupaţiei
„expert legislaţia muncii” din Standardul
ocupaţional aprobat de Autoritatea Naţională pentru
Calificări în data de 4 aprilie 2013
(http://www.anc.edu.ro/uploads/SO/expert%20legisl
atia%20muncii_00.pdf)
www.unelm.ro

2

Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii,
muncii Ediţia
a VII-a,
a, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
Bucure 2013,
p. 20.
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prealabile la care se referă, în principal,

unor

art. 17 din Codul munci.

M.M.S.S. nr. 64/2003 pentru aprobarea

Dobândind calitatea de salariat prin

modelului-cadru al contractului individual

încheierea contractului, persoana fizică

de muncă3 şi Codul muncii4, aspecte deşi

este protejată în sensul că nu va putea fi

simple,

ţinută să presteze munca în alte condiţii

vedere.

decât cele asupra cărora a fost informată

Principalele acte normative care trebuie

(afară de situaţiile în care acestea decurg

avute în vedere la întocmirea unui

în mod expres din lege) şi nici în condiţii

contract individual de muncă sunt Codul

incompatibile cu subordonarea specifică

muncii şi Ordinul M.M.S.S. nr. 64/2003

dreptului muncii.

pentru

Condiţiile de muncă se găsesc exprimate

contractului individual de muncă.

şi în drepturi şi obligaţii ale părţilor care

Deci primul pas într-o procedură care ne

iau forma clauzelor contractuale, deci sunt

interesează, se referă la realizarea unui

supuse negocierii individuale, dar pot

„inventar” complet al tuturor elementelor

deriva şi din contractul colectiv de muncă

care trebuie să se regăsească în contract,

sau din regulamentul intern şi, pentru a fi

ţinând totodată cont de forţa juridică

opozabile,

obiectul

superioară a Codului muncii în raport cu

informării, după caz, direct prin aceste

Ordinul M.M.S.S. nr. 64/2003, precum şi

acte sau indirect prin contractul individual

de alte acte normative aplicabile.

de

prin

În practică în mod frecvent, când se

dispoziţii sau rezoluţii or alte documente

întocmeşte un asemenea contract se ţine

muncă,

trebuie

prin

să

act

facă

adiţional,

neconcordanţe

între

Ordinul

totuşi nu întotdeauna avute în

aprobarea

modelului-cadru

al

de personal care trebuie să respecte forma
scrisă în măsura în care sunt esenţiale
pentru desfăşurarea respectivului raport.
Astfel, se înţelege că întocmirea unui
contract individual de muncă nu este
tocmai o sarcină uşoară, existând anumite
limite de conţinut.
În continuare, ne propunem să analizăm
doar câteva greşeli datorate nesesizării
13

3

Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 139 din 4 martie 2003, modificat şi completat
ulterior, inclusiv prin Ordin Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1616/2011, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415
din 14 iunie 2011.
Modelul-cadru al contractului individual de muncă
se găseşte în Anexa Ordinului Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea
modelului-cadru al contractului individual de
muncă.
4
Legea nr. 53/2003, republicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011,
modificată şi completată ulterior.
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cont,

în

mod

greşit,

numai

între mai multe soluţii care pot fi

de

date unei situaţii de fapt;

tipizatul/modelul acestuia reglementat în
Anexa ordinului menţionat şi se omit

•

ţin

de

natura

postului

unic,

precizări obligatorii (inclusiv dintre cele

presupunând, în mod obişnuit,

care nu pot or pot fi, totuşi, deduse din

rechemări din concediul de odihnă

alte elemente), precum:

sau

„riscurile specifice postului”, care:
•
•

acestuia

ori

respingerea

solicitării

efectuării

ţin de sănătatea sau securitatea în

concediului

pentru

formare

muncă;

profesională, cu sau fără plată, pe

derivă din specificul contractului,

motivul

cum ar fi riscul incertitudinii

desfăşurării activităţii unităţii prin

duratei

absenţa salariatului;

determinate

a

unui

contract, riscul locului de muncă

•

fracţionarea

•

prejudicierii

grave

ţin de natura muncii - călătorii

doar pe durata creşterii şi/sau

frecvente,

modificării temporare a structurii

disponibilitate

activităţii angajatorului sau pe

program

durata desfăşurării unor activităţi

condiţii;

cu

riscul

(acest element în general trebuie

desfiinţării unui post conceput

corelat cu măsuri concrete de

pentru o normă fracţionată de

combatere, cu drepturi şi obligaţii

muncă, riscul izolării în cazul

specifice);

caracter

sezonier,

delegări,

detaşări,

pentru

prelungit

lucru

în

în

anumite

muncii la domiciliu/telemuncii;

data incertă a expirării termenului

ţin de exigenţele muncii cum ar fi

contractului individual de muncă

riscul

încheiat

confruntării,

în

mod

pe

durată

determinată

obişnuit, cu situaţii complexe noi

(element care poate fi corelat cu

ce nu pot fi prevăzute şi care

„riscurile specifice postului) în cele

necesită o capacitate ridicată de a

trei cazuri precizate în Codul muncii

aplica adecvat teoria, de a evalua

la art. 83 lit. a) – „înlocuirea unui

critic textele din legislaţie, doctrină

salariat

şi jurisprudenţă, de a realiza o

contractului

selecţie corectă şi argumentată

excepţia situaţiei în care acel salariat

www.unelm.ro

în

cazul
său

de

suspendării
muncă,

cu
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participă la grevă”, e) - angajarea

informatică a REVISAL-ului, dar

unei persoane care, în termen de 5 ani

cum art. 117 din Cod prevede că

de la data angajării, îndeplineşte

„programul de muncă şi modul de

condiţiile de pensionare pentru limită

repartizare a acestuia pe zile sunt

de vârstă”, h) – „în alte cazuri

aduse la cunoştinţă salariaţilor şi

prevăzute expres de legi speciale ori

sunt afişate la sediul angajatorului”,

pentru desfăşurarea

modul cel mai firesc de informare

lucrări,

proiecte sau programe”;

este tot prin inserarea în contract);

(aceste cazuri de excepţie pentru

salariul ce trebuie evidenţiat detaliat

durata

se

cu toate elementele sale constitutive

regăsesc în REVISAL, la câmpul

(salariu de bază, sporuri, indemnizaţii

„excepţii dată sfârşit”);

etc.), inclusiv prin echivalarea şi

durata incertă, iniţială sau prelungită,

exprimarea în bani a prestaţiilor

a contractului individual de muncă

suplimentare care se acordă în natură;

încheiat pe durată determinată pentru

specificarea condiţiilor în care se

realizarea unui proiect, unui program

acordă

sau unei lucrări (art. 83 lit. h şi art. 82

demisie, cu indicarea tipurilor de

alin. 3 din Codul muncii);

concediere avute în vedere în Codul

incertă

programul

de

a

termenului

lucru,

după

preavizul

(concediere

şi

muncii);

caz,

normal, inegal sau individualizat care

(nu sunt indicate în art. 17 din Cod

trebuie specificat concret şi nu prin

aceste situaţii iar ordinul, deşi indică

prevederi

fi

în general situaţiile, nu indică detalii)

„conform fişei postului” sau „după

„criteriile de evaluare a activităţii

cum decurge din activităţile specifice

profesionale a salariatului aplicabile

postului”; (Codul muncii dar şi

la nivelul angajatorului”, ordinul în

Ordinul M.M.S.S. nr. 64/2003 când

discuţie făcând referire numai la

se referă la elementele esenţiale omit

“criteriile de evaluare a activitatii

acest element, făcând referire numai

profesionale a salariatului”; ideile de

la repartizarea acestuia pe „ore

bază:

zi”/”ore
soluţia
15

unor

generice

cum

noapte”/”inegal”,
tehnică

privind

ar

ca

şi

aplicaţia

-

trebuie ţinut cont de caracterul de
izvor de drept al regulamentului
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-

intern/contractului colectiv de muncă

formă referită de Ordinul M.M.S.S.

care trebuie să includă un asemenea

nr. 64/2003 – „H. Durata muncii 1. O

element pentru toţi anajaţii (a se

normă întreagă, durata timpului de

vedea art. 242 lit. i) fără a fi exclusă

lucru fiind de…”); aceasta, de obicei,

negocierea individuală, dar numai cu

nu poate furniza garanţii sigure şi

respectarea principiul nediscriminării,

obiective că se asigură “un ritm

pe categorii de salariaţi comparabili,

normal de lucru, la o intensitate a

precum şi a principiului “la muncă de

efortului muscular sau intelectual şi o

valoare egală, salariu egal”);

tensiune nervoasă care să nu conducă

orice criteriu de performanţă în

la oboseala excesivă a salariaţilor”5;

funcţie de care se acordă salariu de

(în cazurile în care nu se utilizează

bază, sporuri, premii etc. trebuie

“normele de timp”, trebuie asigurată

aduse la cunoştinţa salariatului, în

exprimarea

corespondenţei dintre

scris, la încheierea contractului de

norma

muncă,

muncă sau pe parcursul executării

muncă/durata timpului de muncă,

acestuia dar întotdeauna înainte de

programul de muncă, criteriile de

perioada evaluată);

performanţă, precum şi a tuturor

norma de muncă într-o formă adecvat

acestora cu salariu);

exprimată la care se referă Codul

faptul că se pot soluţiona conflictele

muncii în art. 130 (“Norma de muncă

individuale de muncă şi pe cale

se

de

amiabilă, prin conciliere de exemplu

de

şi nu numai pe calea instanţelor

producţie sau de alte activităţi ce se

judecătoreşti, cum prevede Ordinul

normează, sub formă de norme de

M.M.S.S. nr. 64/2003 etc.

exprimă,

caracteristicile

în

funcţie

procesului

de

timpul

de

timp, norme de producţie, norme de

De asemenea, având în vedere că în ceea

personal, sferă de atribuţii sau sub

ce

alte

principale ale angajatorilor şi angajaţilor,

forme

corespunzătoare

priveşte

drepturile

neconcordanţe

şi

între

obligaţiile

specificului fiecărei activităţi”) şi nu

există

Ordinul

numai sub forma uzuală a “normei de

M.M.S.S. nr. 64/2003 şi Codul muncii,

timp” cu scuza că doar acesta se
5

poate aplica (este, de altfel şi singura
www.unelm.ro

Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, op.
cit., p. 461.
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acestea trebuie prevăzute în integralitatea
lor

într-un

contract,

fiind

elemente

esenţiale completându-se pe fiecare drept
şi obligaţie specifică şi ţinând cont de
forţa juridică superioară a Codului.
Privind

în

oglindă

aceste

elemente

esenţiale, vom observa prin comparaţie,
de exemplu că:
se prevede în Codul muncii şi nu în
Ordinul M.M.S.S. nr. 64/2003:
• dreptul angajatorului de a stabili
„organizarea şi funcţionarea unităţii”;
• dreptul angajatorului de a stabili
„atribuţiile corespunzătoare fiecărui
salariat, în condiţiile legii”;
• dreptul angajatorului de a stabili, pe
lângă „obiectivele de performanţă
individuală” şi „criteriile de evaluare a
realizării acestora”;
• obligaţia angajatorului de a comunica
„periodic

salariaţilor

situaţia

economică şi financiară a unităţii, cu
excepţia informaţiilor sensibile sau
secrete, care, prin divulgare, sunt de
natură

să

prejudicieze

activitatea

unităţii”;
• dreptul salariatului „la demnitate în
muncă”.

17
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Particularități ale dispozițiilor legislative
în situația preavizului
Calcularea

duratei

de

reprezentat

dintotdeauna

preaviz
un

a

subiect

controversat în relația angajat-angajator
din cauza absenței prevederii exprese în
Codul Muncii a modalității de aplicare a
acestui termen.
Pe lângă multe alte situații care lasă loc de
interpretări în practica de zi cu zi, din
cauza

legislației

precare,

aceasta

reprezintă încă un argument în plus în

Anca Vasiliu
Expert legislația
muncii

susținerea

importanței

expertului

in

legislația muncii în consilierea părților
unui contract de munca, cu precădere

Așa cum binecunoscut este din practica,

atunci când relațiile dintre acestea s-au

preavizul

deteriorat.

reprezintă

o

înștiințare

prealabilă, în formă scrisă, prin care se

Codul Muncii dispune ca persoanele

aduce

că

concediate pentru inaptitudine fizică sau

Înștiințarea

psihică, necorespundere profesională și

respectivă, care trebuie să cuprindă

pentru motive care nu țin de persoana lor

termenul de preaviz, are scopul de a oferi

au dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai

salariatului posibilitatea de a-și căuta un

mic de 20 de zile lucrătoare. Acest

alt loc de munca, diminuându-se astfel

preaviz, cu discuțiile de rigoare, va trebui

consecințele negative asupra lui pe care

acordat și în cazul personalului concediat

le-ar putea produce denunțarea unilaterală

ca

urmează

la

cunoștința
a

fi

salariatului

concediat.

urmare

a

denunțării

contractelor

a contractului de muncă.
www.unelm.ro
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individuale de muncă în temeiul Legii nr

preavizului ba, mai mult, angajatorul este

85/2006 privind procedura insolvenței.

obligat sa îi acorde acestuia zilele de

În practică, este unanim acceptat faptul că

concediu neefectuate în timpul derulării

termenul de preaviz este o măsură de

contractului de munca.

protecție ce nu poate fi diminuată față de

Pe de altă parte, concediul de odihnă

prevederile minimale, imperativ impuse

nefiind prevăzut expres în legislația

de lege. De asemenea, conform art 181

muncii ca și cauză de suspendare a

alin 1 pct 2 din Codul de procedură civilă,

contractului de munca, efectuarea acestuia

când termenul se socotește pe zile, nu

în cadrul termenului de preaviz nu va

intră in calcul ziua de la care începe să

împiedica curgerea celor 20 de zile

curgă termenul.

lucrătoare de la momentul notificării.

În consecință, termenul de preaviz curge

În consecință, asa cum am spus și

din ziua următoare comunicării și în nici

anterior, într-un domeniu atât de esențial

un caz nu se va lua în calcul ziua în care

pentru dezvoltarea unei societăți moderne,

notificarea a fost primită de salariat.

a cărei temelii ar trebui să fie o legislație

Un alt aspect îndelung dezbătut de

compactă și neîndoielnică dar, care în

practicienii în domeniul legislației muncii

schimb este precară, se impune existența

este acordarea concediului de odihnă în

unor specialiști capabili să aplice și să

cadrul preavizului.

interpreteze normele în spiritul legii și nu

Potrivit dispozițiilor Codului Muncii, pe

doar în litera acesteia. Este evident ca

durata preavizului contractul continuă să

acest profesionist nu poate fi altul decât

își producă toate efectele, astfel că cel în

expertul în legislația muncii care deține

cauză, păstrându-și calitatea de salariat nu

toate

poate renunța la drepturile ce îi sunt

interpretarea corectă a prevedrilor legale.

competențele

necesare

pentru

recunoscute prin lege.
Legea 53/2003 prevede expres prin art.
144 alin. (2) ca « dreptul la concediu de
odihnă anual nu poate forma obiectul
vreunei cesiuni, renunțări sau limitări ».
Așadar, nu numai că angajatul poate
efectua concediu de odihnă pe perioada
19
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Concilierea conflictelor de muncă

litigiilor ajunse pe rolul instanțelor de
judecată.
Concilierea

este

o

modalitate

convențională de soluționare a unui
conflict în care părțile, cu ajutorul unui
terț, ajung la o întelegere legală și corectă.
Astfel, conciliatorul, prin rolul sau activ,
are posibilitatea de a propune soluții
legale și va stărui ca părțile să acționeze
responsabil pentru stingerea conflictului.
Codul muncii reglementează în mod

Corneliu Bențe
Președinte U.N.E.L.M.

general conflictele de muncă, fără sa le

Poate cea mai importantă competență a

individuale de muncă. Astfel, art. 231 din

profesiei de expert în legislația muncii

Legea

este concilierea conflictelor de muncă

republicată,

existente la un moment dat între angajat și

muncă ca fiind acele conflicte dintre

angajator. Prin urmare acest profesionist

salariați și angajatori privind interesele cu

experimentat are ca obiectiv principal

caracter economic, profesional sau social

diminuarea numărului acestor dispute.

ori drepturile rezultate din desfășurarea

Rezultatul? Un număr mai mic de

raporturilor

reclamații adresate inspectoratelor de

legiuitorul a renunțat la diferențierea

muncă sau diminuarea semnificativă a

anterioară constând în “conflicte de

www.unelm.ro

clasifice în conflicte colective și conflicte

53/2003

–

definește

de

Codul

muncii,

conflictele

muncă.

Chiar

de

dacă
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drepturi”

și

“conflicte

de

interese”

conținutul acestora a fost păstrat în

conflictele colective de muncă cât și
conflictele individuale de muncă.

definiția generică dată de art. 231 din
Codul muncii – republicat.

1.1 Conflictele colective de muncă
Conflictele colective de muncă pot fi

Conflictul colectiv de muncă intervine

declanșate în urmatoarele situații7:

între angajați și angajatori și are ca obiect

a) angajatorul sau organizația patronală

începerea, desfășurarea sau încheierea

refuză să înceapă negocierea unui

negocierilor

contract ori acord colectiv de muncă,

privind

contractele

ori

acordurile colective de muncă.

în conditiile în care nu are încheiat un
astfel de contract sau acord ori cel

Conflictul individual de muncă intervine

anterior a încetat;

între angajați și angajatori și are ca obiect

b) angajatorul sau organizația patronală

exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea

nu acceptă revendicările formulate de

unor obligații care decurg din contractele

angajați;

individuale de muncă sau raporturile de

c) părțile nu ajung la o înțelegere privind

serviciu ale funcționarilor publici precum

încheierea unui contract sau acord

și din contractele ori acordurile colective

colectiv de muncă până la data

de muncă sau din legi speciale și alte acte

stabilită

normative.

finalizarea negocierilor

Procedura de soluționare a conflictelor de
6

de

comun acord

pentru

1.2 Conflictele individuale de muncă

muncă se stabileste prin lege specială. În

Conflictele individuale de muncă pot fi

consecință se vor aplica corespunzător

declanșate în legătură cu8:

prevederile legii dialogului social nr.

a)

încheierea, executarea, modificarea,

62/2011 – republicată care conține în

suspendarea

sau

încetarea

Titulul VIII, capitolele I-IV, art. 154 –

contractelor individuale de muncă;

216 prevederi ce reglementează atât
7

6

Vezi art. 232 din Codul muncii
21

Vezi art. 161 din Legea dialogului social
nr. 62/2011
8
Vezi art. 211 din Legea dialogului social
nr. 62/2011
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b) angajamente de plată a unor sume de
bani;
c)

specia9. Într-adevăr, conflictele de muncă
soluţionate

de

către

instanţele

exercitarea

unor

drepturi

sau

judecătoreşti sunt litigii de muncă iar cele

îndeplinirea

unor

obligaţii

care

care se soluţionează de către părţi sunt

decurg din contractele individuale şi

conflicte de muncă10.

colective de muncă ori din acordurile
colective de muncă şi raporturile de

Daca în materia conflictelor colective de

serviciu ale funcţionarilor publici,

muncă

precum şi din legi sau din alte acte

62/2011 stabilește clar procedura de

normative;

soluționare a acestora, prin conciliere ca

d) plata

unor

despăgubiri

pentru

dialogului

social

nr.

procedură obligatorie sau prin mediere ori

acoperirea pagubelor cauzate de părţi

arbitraj

prin neîndeplinirea sau îndeplinirea

materia conflictelor individuale de muncă

necorespunzătoare

obligaţiilor

legiuitorul a omis, voit sau nu, să

stabilite prin contractul individual de

reglementeze această situație. Astfel, în

muncă ori raportul de serviciu,

sfera conflictelor individuale de muncă

precum și restituirea unor sume care

(cu mult mai multe și mai complexe decât

au

conflictele colective de muncă) instituția

format

a

obiectul

unor

plați

nedatorate;
e)

Legea

constatarea

ca

concilierii
nulităţii

contractelor

procedură

nu

există.

facultativă,

Legiuitorul

în

a

introdus o prevedere care face referire la

individuale de muncă ori a unor

soluționarea

clauze ale acestora;

individuale de muncă sub un articol care

amiabilă

a

conflictelor

tratează mediarea si arbitrajul conflictelor
În ceea ce priveşte termenii diferiţi,

colective de muncă. Art. 178 alin 2 din

conflicte de muncă şi litigii de muncă,

Legea dialogului social stabileste că

aceştia, în sensul strict, al dreptului
comun, nu sunt întâmplători, primul
reprezentând genul, iar cel de-al doilea

www.unelm.ro

9

Alexandru Ţiclea, Laura Georgescu,
Ana Cioriciu Ştefănescu, Barbu Vlad,
Dreptul public al muncii, Editura Wolters
Kluwer România, Bucureşti, 2010, p. 459.
10
Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul
muncii, Ediţia a VII-a, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2012, p. 993.
22

Cafeneaua de dreptul muncii

„pentru medierea conflictelor individuale

sunt sufocate de numărul prea mare de

de muncă sunt aplicabile prevederile art.

dosare

73 alin. (2) din Legea nr. 192/2006

individuale de muncă. De vreme ce titlul

privind medierea şi organizarea profesiei

IX al Codului muncii este destinat

şi

conflictelor de muncă și art. 232 prevede

completările ulterioare”, adică se pot

că procedura de soluționare a conflictelor

supune procedurii de mediere doar acele

de

conflicte de drepturi de care părtile pot

individuale,

dispune. Deducem de aici că raportat la

specială, suntem de părere ca Legea

art. 38 din Codul Muncii (care prevede că

dialogului social ar trebui să conțină

salariații nu pot renunța la drepturile ce le

procedura soluționării conflictelor de

sunt recunoscute prin lege) nu se vor

muncă, prin conciliere convențională, la

supune procedurii de mediere acele

capitolul IV art. 208-216.

de

mediator,

cu

modificările

care

muncă,

au ca obiect conflicte

fie
se

ele

colective

stabilește

prin

sau
lege

conflicte prin care se dispută acordarea
unor drepturi ce decurg din lege sau

Susținem cu tărie reglementarea instituției

contractele colective de muncă. Prin

concilierii conflictelor individuale de

urmare orice tranzacție (inclusiv acordul

muncă, iar singurul profesionist care are

de mediere) prin care salariații renută sau

competență

le sunt limitate drepturile este lovită de

standardului

nulitate. Surprinzător este faptul că deși

Autoritatea Națională pentru Calificări,

legea dialogului social cuprinde un capitol

este Expertul în legislația muncii.

în

acest

sens,

ocupațional

conform

aprobat

de

dedicat conflictelor individuale de muncă,
acesta nu reglementează în niciun fel

De lege ferenda, propunem eliminarea

soluționarea amiabilă a acestora.

din Legea nr. 192/2006 privind medierea
şi organizarea profeșiei de mediator, a
decizia

posibilității de mediere a conflictelor

reglementa

individuale de muncă și introducerea

soluționarea conflictelor de muncă printr-

procedurii de conciliere a conflictelor

o procedură de conciliere convențională.

individuale de muncă în Legea dialogului

Altfel, această situație se reflectă în

social nr 62/2011.

Considerăm că
legiuitorului

de

este
a

eronată
nu

activitatea instanțelor de judecată care
23
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Pensionarea asistenților medicali

în baza prevederilor Legii nr. 263/2010 –
privind sistemul unitar de pensii publice

Sorin Pătrașcu și Elena Constantin

si a Legii nr. 53/2003 Codul Muncii,
republicat.

Recenta intrare în vigoare a Legii

În conformitate cu prevederile art. 56 alin.

53/24.04.2014

1, lit.c din Codul Muncii republicat,

de

aprobare

a

OUG

144/2008 privind exercitarea profesiei de

contractul individual de muncă

asistent medical generalist, a profesiei de

categoriilor profesionale menționate va

moaşă şi a profesiei de asistent medical,

inceta de drept

precum şi organizarea şi funcţionarea

cumulative

Ordinului

Medicali

standard și a stagiului minim de cotizare

Asistenţilor

pentru pensionare prevazut în Legea nr.

Medicali din România, modifica vârsta de

263/2010 privind sistemul unitar de pensii

pensionare

publice. Încetarea de drept se produce

Asistenţilor

Generalişti,

Moaşelor

a

şi

acestor

categorii

la data îndeplinirii
condițiilor

legea cadru privind sistemul unitar de

intervenția directă sau manisfestarea de

pensii publice.

voință a niciuneia dintre părțile semnatare

Astfel , modificarea adusă art. 22 alin. 4

a contractului individual de muncă.

prin actul normativ menționat mai sus

Punerea în aplicare efectivă a

stabileste

medicali

prevederi legislative urmează a se face cu

generaliști, moașele și asistenții medicali

respectarea prevederilor art. 56 alin. 2 din

se pensionează conform reglementarilor

Codul Muncii republicat, care statuează

în

prevederea

că pentru situaţia prevăzută la art 56. alin.

anterioară care stabilea că ,, asistenții

(1) lit. c) “constatarea cazului de încetare

medicali generaliști , moasele și asistenții

de drept a contractului individual de

medicali se pensionează la varsta de 65 de

muncă se face în termen de 5 zile

ani, indiferent de sex”.

lucrătoare de la intervenirea acestuia, în

vigoare,,,

Având

în

legislative,

asistenții

abrogând

vedere
apreciem

aceste
că

și

nu

vârstă

prin

,,

legii

de

profesionale punand-o în concordanță cu

că

efectul

a

a

necesită

noilor

modificări

scris, prin decizie a angajatorului, şi se

pensionarea

comunică persoanelor aflate în situaţiile

asistenților medicali generaliști , moașelor

respective în termen de 5 zile lucrătoare.”

și asistenților medicali urmează a se face
www.unelm.ro
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Cum a apărut profesia de
expert legislatia muncii?
concurența neloială, volatizarea pieței de
desfacere, etc.
Toate acestea au generat litigii de muncă,
pierderi financiare, productivitate scăzută,
cu alte cuvinte o nemulțumire generală,
apărută atât în rândul angajatorilor cât și
în rândul

angajaților.

Multe dintre

companiile importante au avut de suferit.
Deși aveau o organizare și o organigramă
bine pusă la punct ( departament de

Mirela Văleanu
Membru fondator
U.N.E.L.M.

resurse umane, departament de securitate
și sănătate în muncă, departament juridic,
etc.) erau vulnerabili în fața legiuitorului
a salariaților. A apărut

necesitatea

Pentru că poveștile au o morală și un

și

sfârșit fericit și pentru că îmi plac

unui

poveștile , am să vă spun povestea

domeniul legislației muncii. Totodată,

expertului în legislația muncii.

desfințarea serviciului de evidență a

În ultimii ani mediul de afaceri din

muncii din cadrul

România s-a confruntat cu mari probleme:

teritoriale de muncă a avut efecte negative

criza economică, lipsa unei forte de

asupra angajatorilor, aceștia aveau rolul

munca stabile și bine pregătite, fiscalitate

de a verifica conținutul și corectitudinea

împovărătoare, legislația stufoasă greu de

întocmirii documentației specifice privind

urmărit și aplicat, fonduri insuficiente,

contractele de muncă, decizii, clauze

specialist care să acopere întreg

Inspectoratelor

contrare în CIM, etc.
25
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S-a ajuns în situația în care mai toate
companiile

reclamau

același lucru: o

lipsă acută de personal multi-specializat,
calificat și certificat să desfășoare cu
profesionalism problemele apărute în
cadrul organizației. Aveau nevoie de o
persoană care să aibă capacitatea să
armonizeze toate prevederile legislative,
își doreau un om care să aibă capacitatea
să previzioneze și să anticipeze, care să
cunoască

cerințele

legale

pe

toate

segmentele(legislația muncii, securitatea
muncii, sănătatea în muncă, etc), să
îmbunătățească

activitatea

și

performanțele și cel mai important lucru,
să aibă abilitatea de a reprezenta atât
interesele

angajatorului

cât

și

ale

angajaților.
O mână de oameni pasionați de dreptul
muncii și care își doreau cu putere să
atingă excelența în profesie au găsit
soluția optimă atunci când au decis să
facă totul posibil pentru a elabora
standardul ocupațional al expertului în
legislația muncii.
Expertul în legislația muncii este omul ca
găseste

soluții

simple

la

probleme

complicate!

www.unelm.ro
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patronatelor, sindicatelor, managerilor şi a

Rolul expertului în legislația

angajaţilor cu privire la noile modificări şi

muncii în relația cu

tendinţe existente pe piaţă muncii.

inspectorii de muncă

În relaţia cu inspectorii de muncă, această

Anca Mihalache
Membru fondator U.N.E.L.M.

nouă profesie este de un real folos,
întrucât în relaţia pe care Inspecţia Muncii
o are cu angajatorii, acesti experţi în

Expertul în legislaţia muncii, indiferent de

legislaţia

forma în care îşi desfăşoară activitatea

desfăşoare la locurile de muncă pe care le

profesională se subordonează numai pe

reprezintă, o activitate corectă din punct

linie administrativă persoanei juridice în

de vedere legal prin întocmirea corectă a

favoarea căreia îşi exercită profesia, cu

documentelor

rol

de

respectarea condiţiilor de formă şi fond, o

specialitate angajatorilor, persoane fizice

consiliere adecvată atât a angajatorilor în

sau juridice, patronatelor, sindicatelor,

funcţie de problematica specifică fiecărei

managerilor,

specialiştilor

umane

angajaţilor

în

acordarea

şi

consultanţei

muncii,

de

nu

pot

resurse

decât

umane

să

cu

în

resurse

situaţii apărute în desfăşurarea activităţii

din

cadrul

organizaţionale, cât şi a angajaţilor ce-şi

instituţiilor / companiilor publice sau

desfăşoară

private,

aplicarea

respectivă, şi nu în ultimul rând prin

şi

ale

respectarea tuturor dispoziţiilor legale

colective

în

astfel încât să fie evitate aplicarea

cu

prevederilor

privire
legii

contractelor/acordurilor

la

activitatea

în

unitatea

cadrul raporturilor juridice de muncă/de

sancţiunilor contravenţionale.

serviciu inclusiv în ceea ce priveşte

În

conflictele colective şi individuale de

importante scopuri ale acestei noi profesii

muncă.

este de a asigura aplicarea corectă a

Necesitatea apariţiei acestei noi profesii

legislaţiei

pe piaţa muncii este răspunsul la noile

drepturile ambelor părţi ale unui raport de

provocări

de

muncă şi nu în ultimul rând, de a diminua

globalizare, drept pentru care s-a impus

numărul mare de reclamații adresate

formarea unor specialişti cu un rol

inspectoratelor teritoriale de muncă.

esenţial
27

induse

în

de

consilierea

procesul

consecinţă,

în

unul

din

domeniu,

de

cele

a

mai

apara

angajatorilor,
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Importanța
expertului în legislatia muncii
transpun

în

documentele

specifice

desfăşurării activităţii (de exemplu :
condiţii şi criterii de angajare, probă de
lucru, condiţii şi criterii de instruire
pentru post, regulament intern (RI),
regulament de organizare şi funcţionare
(ROF) fişa de post, proceduri interne,
criteriile de sancţionare pe lângă cele
legale, codul de conduită, etc.). De
asemenea expertul în legislația muncii

Gabriela Pătrașcu
Expert legislația
muncii

consilieaza și angajatul care trebuie să-şi

Necesitatea apariţiei acestei noi profesii,

obligațiile, precum si condiţiile legale de

cea de expert în legislația muncii a fost

desfăşurare a activităţii, evitând astfel

răspunsul, aproape firesc, la problemele

eventuale dispute ale unor drepturi. Nu în

apărute în domeniu legislaţiei muncii şi a

ultimul rând expertul în Legislația Muncii

prevenirii litigiilor de muncă.

poate asista salariatul pe toată durata

Plecând de la aceste aspecte, expertul în

cercetării disciplinare asigurandu-se că

legislaţia muncii este cel care oferă soluții

acestuia i se repectă dreptul la apărare.

concrete

tuturor

Expertul în legislaţia muncii trebuie să fie

raportul

un foarte bun practician al legislaţiei

pentru

problemelor

rezovarea

izvorâte

din

cunoască responsabilităţile drepturile şi

individual și colectiv de muncă.

muncii şi a legislaţiei conexe, sa posede

Expertul în Legislația Muncii vine în

abilități de a analiza şi de interpretare a

sprijinul angajatorului plecând de la

cerinţelor legale aplicabile în raporturile

obiectivele clare ale acestuia, care se

juridice de muncă.

www.unelm.ro

28

Cafeneaua de dreptul muncii

Cu drag, de la cel mai tânăr
Expert în legislația muncii...
cale, avocatura, astăzi, a cunoscut forma
mai umană a acestei profesii... expertul în
legislația muncii.

De ce mai umană? Pentru că expertul în
legislația muncii prin competențele ce le-a
dobândit odată cu aderarea lui în această
profesie are menirea de a consilia
angajatorii dar și salariații astfel încât să

Roxana Popescu
Secretar general
U.N.E.L.M.

asigure respectarea dispozițiilor legale și
evitarea degradării relațiilor sociale.

„România are nevoie de un expert în
legislația muncii și am un argument solid

Dacă pentru un profesionist experimentat

în acest sens...” este fraza care mi-a

este o provocare să își schimbe drumul în

deschis o ușă la care nici nu visam să bat.

carieră, pentru un tânăr absolvent de

Să susții cu vehemență în fața unui

facultate

student în anul 3 de facultate că după ce

„socoteala de acasă nu se potrivește cu

termini Facultatea de Drept îți poți folosi

cea din târg” acest lucru poate fi

cunoștințele într-o altă profesie decât cele

dezamăgitor, derutant și surprinzător, dar

deja

nu cu un final, ci cu o continuare fericită.

consacrate

și

arhicunoscute

în

căruia

i

se

dovedește

că

domeniu mi se părea intrigant și de

Și cum primul pas este cel mai greu, îmi

domeniul inconștienței. Și totuși, astăzi,

amintesc nostalgic de prima zi de curs de

studentul care atunci admitea o singura

specializare „ expert legislația muncii” pe
care l-am urmat în cadrul LEXAcademy-

29

Nr. 1 / 2014

Revista al cărei expert ești tu !

studii

acestora reușind astfel să înțelegem mai

administrative și de legislația muncii. Să

ușor că normele trebuie interpretate „în

fii cel mai tânăr expert în legislația muncii

spiritul legii” și nu doar în „litera legii” .

Institutul

european

pentru

nu este tocmai cel mai facil lucru și asta
chiar dinainte de a promova examenul de

Ulterior absolvirii cursului de expert în

aderare în profesie. Descoperi tainele unui

legislația muncii am ajuns să fac parte din

domeniu pe care l-ai studiat fugitiv în

echipa

ultimul an de facultate, când ținta ta era

european pentru studii administrative și

doar examenul de licență.

de legislația muncii și din cea a Uniunii

LEXAcademy

–

Institutul

Naționale a Experților în Legislația
Pentru că din păcate, în perioada facultății

Muncii.

nu se pune accentul pe partea practică a
dreptului, astfel că la finalul acesteia

Prima zi la primul job din viața unui tânăr

studenții pleacă cu un bagaj enorm de

absolvent a debutat cu primul dosar în

cunoștințe dar, și cu un minus substanțial,

care eu, expertul în legislația muncii,

lipsa cunoașterii „de la fața locului”, am

trebuia să apăr drepturile unui angajat ce

ales să profit la maxim de oportunitatea

avea să devină primul meu client. Atunci

de a învăța de la cei mai buni. Și ca să

am

întelegeți

competenței

ce

a

înseamnat

impactul

cursului asupra mea, raportat la ideea că

înțeles

cu

adevărat

expertului

în

importanța
legislația

muncii de a concilia conflictele de muncă.

noile generații tind să fie superficiale și să
trăiască într-o lume a gadgeturilor, vă

Activitatea

mărturisesc că în cele 40 de ore de curs

suma eforturilor unei echipe întregi de

telefonul a stat pe silent și nu îl foloseam

oameni bine pregătiți, specilizați și cu o

nici în pauze, din teama de a nu pierde

experiență bogată în domeniu. Ca tânăr

deslușirea

probleme

expert în legislația muncii, recomand să

controversate din practica mai venerabilor

nu pornești la drum de unul singur, ci să

mei colegi. Acumulam informații noi într-

alegi să faci parte dintr-o echipă de

un mod interactiv, ajungând ca din simpli

profesioniști care să te coordoneaze, cel

cursanți să devenim, pe rând, părți ale

puțin la început, în vederea asigurării

unui raport de muncă sau reprezentanți ai

succesului fiecărui proiect.

www.unelm.ro
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Știu că sunt la început de drum și că toate
începuturile sunt grele, însă, cu pasiune și
devotament, sunt sigură că voi reuși să fac
calea mai frumoasă și că, peste ani voi
putea privi cu satisfacție această perioadă
a carierei mele și cu recunostință că am
avut oportunitatea de a vedea această
profesie crescând și câștigând încrederea
societății.

Și pentru că nu cred că succesul în
profesie poate fi măsurat în cifre, titluri
sau prescurtări academice ci în amprenta
pe care o lași în domeniul în care ai ales
să investești răbdare, timp și cunoștințe,
consider că reușita în profesie înseamnă
independența în afara principiilor deja
enunțate în statutul profesiei și că acest
lucru îl putem dobândi doar dacă alegem
să ne unim puterile în lupta cu un sistem
care, din păcate, la ora actuală, lasă de
dorit.

Îmi doresc să devin un profesionist de
succes, un lider și un model pentru
ceilalți!
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De la voluntar la
Expert în legislația muncii...
început să aplic pentru programe de
voluntariat şi chiar pentru joburi sub
nivelul meu profesional.

Astfel, primul meu contract a fost unul de
voluntariat în cadrul Uniunii Naţionale a
Experţilor

în

perioada

voluntariatului

oportunitatea

Legislaţia

de

a

Muncii.
am

urma

Pe
avut

cursurile

organizate de LEXAcademy - Institutul

Adrian Bucur
Consilier U.N.E.L.M.

european pentru studii administrative şi
de legislaţia muncii. Aceste cursuri bazate

Sunt unul dintre sutele de absolvenţi care,
imediat după terminarea facultăţii, a
îngroşat numărul şomerilor. De ce? Lipsa
practicii

din

timpul

studenţiei

aplicabilitatea

scăzută

a

şi

noţiunilor

pe interactivitate, aplicaţii şi studii de caz
mi-au oferit posibilitatea de a-mi dezvoltă
rapid

aptitudinile,

abilităţile

şi

competenţele specifice profesiei de Expert
în Legislaţia Muncii.

teoretice învăţate în facultate nu au fost de
ajuns ca un angajator să mă selecteze
pentru angajare.

Profesia de Expert în Legislaţia Muncii a
luat naştere acum trei ani, într-o perioadă
în care lumea era rezervată în privinţa

Căutarea unei slujbe după absolvirea
facultăţii de drept este o misiune aproape
imposibilă, din cauza locurilor de muncă
puţine în domeniul juridic. De aceea, am

schimbărilor, însă acest proiect îndrăzneţ
şi-a găsit locul în piaţă supra-aglomerată
de ocupaţii mai mult sau mai puţin
necesare.

Astfel,

cred

că

cel

mai

important aspect învăţat a fost cât de
www.unelm.ro
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necesară este în practică interpretarea
corectă a normelor legislative.

Atât multitudinea conflictelor de muncă
deduse judecăţii, cât şi numărul mare de
reclamaţii adresate inspecţiei muncii au
impus formarea unor specialişti care să
interpreteze corect normele legislative şi

Calendarul evenimentelor Uniunii
Naționale a Experților
Exper
în Legislația
Muncii

să vină în ajutorul angajaţilor, dar şi al
angajatorilor, reuşind astfel, să diminueze
numărul de litigii deduse judecății.

Este o oportunitate pentru mine de a
profesa în domeniul legislaţiei muncii şi
de a face parte din acest corp profesional.

Recomand absolvenţilor de drept care îşi
doresc o carieră în domeniul juridic să-şi
îndrepte

atenţia

către

această

nouă

profesie care le poate oferi posibilitatea
dezvoltării

profesionale

satisfacţia performanţei.

şi

implicit

6 iunie 2014
4 –Iasi, ora 18Cafeneaua de dreptul muncii -cu tema
”răspunderea
spunderea patrimonială”
patrimonial
19 septembrie 2014 –Brașov,
ora 18- Cafeneaua de dreptul muncii - cu
tema ”incetarea CIM pe perioada de
proba”
16 octombrie 2014 – București,
ora 18- Cafeneaua de dreptul
dreptu muncii - cu
tema ”condiții
ții de încheiere CIM cu
clauze speciale”
14 noiembrie 2014 – București,
ora 18- Cafeneaua de dreptul muncii - cu
tema ”CIM pe durata determinată”
determinat
12 decembrie 2014 - Gala
premiilor de excelență
excelen a UNELM
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Cosmina Manu – Expert legislatia
muncii
Cea mai importantă resursă din cadrul
unei organizații o reprezintă resursa
umană. Caracterul complex al acesteia,
coroborat cu diversitatea pieței muncii și
a relațiilor de muncă nasc necesitatea
unui liant. Pe de altă parte, volatilitatea
legislației muncii și a securitații sociale și
nevoia continua de perfectionare pe
relațiile de muncă conduc către
identificarea unui expert care să asigure
în
permanența
claritatea
informațiilor.Iata de ce putem spune că
Expertul în Legislația Muncii este cel
care poate aduce un plus de echilibru și
echidistanță în raporturile de muncă.

Mariana Iordache- specialist autorizat în
dezvoltare personală
ersonală și profesională în
resurse umane șii domenii conexe
După o activitate practică
practic de peste 25 de
ani ca
a specialist resurse umane am găsit,
g
participând la acest
st curs, o altfel de
perspectivă pe care o po
poți avea asupra
legislației muncii.
Am găsit un training
raining focalizat pe
ințelegerea
elegerea complet
completă și complexă a
legislației,
s-au
u
facut
analogii
extraordinare între
ntre diferitele
diferitel aspecte
legislative.
Experiența lectorului a reusit să acopere
toată gama de intrebări
intrebă și discuții din
timpul cursului.

Bianca Gruia – Expert Legislația Muncii - BCR
“Cursul de Expert Legislația
ia Muncii poate fi caracterizat ca fiind "cu totul altce
altceva"
comparativ cu alte cursuri sau conferințee la care am participat având ca teme subiecte
din aria legislației muncii. Opiniile și soluțiile oferite de către
tre lector sunt deosebit de
interesante și prezentate într-un mod inovativ și interactiv.
Recomand acest curs și în mod special lectorul Corneliu Bențe,
țe, tuturor celor care
doresc să înteleagă dreptul muncii dincolo de legislație,
ie, jurisprudenț
jurisprudența și doctrină.”
www.unelm.ro
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Gabriela Barbu – Avocat coordonator

Adela Frecăteanu – Consilier juridic

SCA Barbu & Asociatii

ACCU București

Cea de a doua ediție a Conferintei

În primul rând, este de apreciat modul

prilejuieste

corpului

analitic de gândire în care lectorii

experților in legislatia muncii, reuniti in

realizează conexiunile legislative din

a dezbate in mod interactiv chestiunile

Codul muncii şi legislaţia conexă. Cu

de

O

lectorul Corneliu Bențe alături, paşii

promisiune indeplinita anul trecut si

făcuţi în dezvoltarea profesională, sunt

care aduce acum nu numai răspunsuri

o experienţă unică şi minunată, pe care

la întrebări atât de des adresate, ci si

cât mai mulţi dintre noi ar fi indicat să

noile perspective si provocări/realizări

o parcurgem. Deci, urmaţi cu încredere

ale profesiei de expert in legislatia

acest curs şi o să fiţi uimiţi cât de

muncii.

puternici şi stăpâni pe voi vă veţi simţi.

actualitate

intalnirea

ale

profesiei.

Daniela Gladunea – avocat senior KPMG România
Consider că acest curs a contribuit semnificativ la dezvoltarea mea profesioanală și
prin urmare voi mai participa și la alte cursuri organizate de LEXAcademy- Institutul
european pentru studii administrative și de legislația muncii. Prezentarea profesionistă,
tehnicile de predare, cunostințele și experiența lectorului Corneliu Bențe sunt punctele
forte ale acestui curs și il recomand cu caldură.
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Evenimentele Uniunii Nationale a Expertilor in Legislatia Muncii
Cursurile de specializare organizate de LEXAcademy se bazează pe interactivitate, aplicaţii,
studii de caz selectate din jurisprudenta relevanta în materie şi oferă participanţilor posibilitatea de
a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele specifice profesiei pentru care au optat.
Certificatele obținute la absolvirea cursurilor au regimul actelor de studii și sunt emise de către
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului
și Sportului și recunoscute la nivel național conform Ordonanței
Guvernului Romaniei nr. 129/2000.
Cursul Postuniversitar de Dreptul Muncii și Securității Sociale este organizat de Universitatea
Ecologica din București în parteneriat cu Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii și
LEXAcademy.
Cursurile postuniversitare se adresează atât experților în legislația muncii, avocaților sau juriștilor
cât și altor categorii de specialiști care doresc să-și completeze formarea profesională: practicieni
în RU (inspectori resurse umane, manager resurse umane), inspectori de muncă, lichidatori,
mediatori etc.
Cafeneaua de dreptul muncii este un concept inovator pe piața din România, creat special pentru
profesioniștii legislației muncii în cadrul căruia vom dezbate împreuna probleme dificile și spețe
delicate întâlnite în practica de zi cu zi, într-un cadru familial, la o ceașcă de cafea, alături de mari
maeștri ai dreptului muncii.
Conferința Națională a Experților în Legislația Muncii – își propune să reunească practicieni
din legislația muncii pentru a desluși împreună problemele dificile izvorâte din relațiile de muncă
angajat / angajator.
Gala premiilor de excelență – singurul eveniment care rasplateste excelența în ceea ce privește
activitatea experților în legislația muncii. Cu această ocazie vor fi premiați specialiștii care de-a
lungul anului s-au remarcat printr-o activitate intensă de susținere a Uniunii Naționale a Experților
în Legislația Muncii și prin proiecte care au ca scop promovarea acestei profesii. Evenimentul va
fi unul caritabil, în cadrul căruia vor fi strânse fonduri pentru a ajuta persoane ce au nevoie de
suport material.

www.unelm.ro
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Cafeneaua de dreptul muncii – realizări și perspective
Lector univ. dr. Ana Ștefănescu
Cafeneaua de dreptul muncii este un concept inovator realizat de Uniunea Națională a Experților în
Legislația Muncii care propune membrilor săi dezbateri lunare cu teme de actualitate în domeniul
atât de vast al legislației muncii.
Am ales ca prima ediție a acestui eveniment, ce a avut loc pe 5 martie 2014, să coincidă cu
momentul în care Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii își declara deschise porțile
pentru noi membri, absolvenți ai cursurilor de „expert în legislația muncii” organizate de
LEXAcademy- Institutul european pentru studii administrative și de legislația muncii. Evenimentul
a avut loc în cadrul librăriei Humanitas care a găzduit în același timp lansarea a doua noi lucrări „Răspunderea disciplinară - Teorie și jurispundență”, având ca autor pe Domnul Prof. univ. dr.
Alexandru Ţiclea și „Dreptul securităţii sociale. Curs universitar, Ediţia a V-a revizuită şi
adăugită” având coautori pe domnul Prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea şi doamna Lect. univ. dr.
Laura Georgescu -, publicate în acest an de editura Universul Juridic, editură recunoscută pentru
faptul că în doar nouă ani de activitate a reușit să devină un actor important al pieței de carte
juridică din România și că este specializată în publicarea cu prioritate a titlurilor reprezentative din
domeniul juridic.
În data de 4 aprilie 2014, de ziua expertului în legislația muncii, în Bucureşti, la librăria Bastilia din
Piaţa Romana, Lex Academy – Institutul european pentru studii administrative şi de legislaţia
muncii - a organizat cea de-a doua editie a Cafenelei de Dreptul Muncii susţinută de Uniunea
Naţională a Experţilor în Legislaţia Muncii (U.N.E.L.M.) prin Preşedintele acesteia drd. Corneliu
Benţe.
În aceeași zi, preşedintele U.N.E.L.M. Corneliu Benţe împreună cu ceilalţi membri fondatori,
Mirela Văleanu și Anca Mihalache au considerat că este momentul să răsplătească rezultatele şi
munca celor care au redactat, verificat și validat standardul ocupational, conferind funcții onorifice.
Toţi au mulţumit pentru recunoaşterea primită, confirmând încă o dată că vor susține necondiționat
reglementarea acestei profesii. S-a subliniat importanţa afirmării profesionalismului unui expert în
legislaţia muncii în condiţii de independenţă și autonomie.
Într-adevăr, aşa cum a subliniat Preşedintele UNELM, dl. Corneliu Benţe, niciun alt standard,
certificat de competenţă profesională sau supliment de diplomă de studii superioare nu conţine
expres competenţe ca “Cercetarea abaterilor disciplinare”, “Redactarea actelor specifice legislației
muncii și securității sociale”, “Concilierea situațiilor conflictuale”, “Acordarea de consultanță de
specialitate în legislația muncii și securității sociale”, “Reprezentarea angajatorilor în relația cu
autoritățile din domeniul muncii și securității sociale” etc.
De asemenea, greu a fost ca membrii echipei să reuşească prin acest standard reunirea sub aceeaşi
cupolă a celor cu pregătirea superioară de bază în diverse profesii - nu numai jurişti sau licenţiaţi în
administraţie publică, ci şi ingineri, economişti, psihologi etc. - ştiut fiind faptul că aceştia activează
în domeniul resurselor umane, atât de confruntat cu problemele de aplicare a legislaţiei muncii. Cu
toții au fost de acord că era necesară o formare profesională care să îi aibă în vedere şi să răspundă
nevoilor lor concrete de specializare.
S-a exprimat şi ideea că echipa membrilor U.N.E.L.M. va fi, pe zi ce trece, tot mai mare dar că se
va pune accent pe calitatea membrilor; că se vor forma mai mulţi experţi în legislaţia muncii în ţară
prin eforturile formatorilor din cadrul Institutului European pentru Studii Administrative şi de
Legislaţia Muncii şi că aceştia vor fi recunoscuţi ca membri ai U.N.E.L.M.
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