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Expert în legislația muncii,
conseiller du salarié,
consulente del lavoro…
Personal, în ultimul an, am susținut
cu tărie recunoașterea profesională a
experților în legislația muncii. De
altfel, suntem în plin proces de
modificare a standardului ocupațional,
astfel încât competențele dobândite la
absolvirea cursurilor de specializare
să răspundă nevoilor angajatorilor și
salariaților deopotrivă.

Corneliu Bențe
Președinte U.N.E.L.M.

Analizând legislația unor state din
Uniunea Europeană, întâlnim profesii
similare expertului în legislația muncii

Iată-ne în fața celei de-a III-a ediții reglementate încă din anii’70.
a Conferinței Naționale a Experților în
De exemplu, în dreptul muncii
Legislația Muncii, singurul eveniment
de profil din țară în care profesioniștii francez (art. L 1332-2 Code du
în dreptul muncii dezbat și găsesc travail) salariatul poate fi asistat de
soluții la cele mai spinoase probleme către un alt salariat, din unitate, la
întânite în practică.
www.unelm.ro
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alegerea celui în cauză1. Mai mult,

Competențele

principale

ale

legislația franceză permite asistarea consultantului de muncă din Italia
salariatului de către un consilier sunt :
(conseiller du salarié) cu pregatire în  Administrarea de personal;
drept social și experiență în relațiile  Elaborare de contracte de muncă;
de muncă. Acești consilieri

se  Organizarea muncii, salarizare și

regăsesc pe listele întocmite în fiecare

contribuții sociale ;

regiune de către Directorul regional în  Concilierea conflictelor de muncă;
afaceri, concurență, consum, muncă și  Reprezentarea
extrajudiciară
a
ocuparea
forței
de
muncă
firmelor;
(DIRECCTE)2.
România nu are încă o lege care să
Un alt exemplu important îl găsim reglementeze profesia de expert
în Italia, unde în anul 1979 a fost legislația muncii, însă obiectivul
adoptată

legea

reglementează

nr.

12

ce principal al Uniunii Naționale a
activitatea Experților în Legislația Muncii este de

consultanților de muncă (consulente a convinge societatea civilă și
del lavoro). De asemenea, Ordinul instituțiile statului cu atribuții în
Consultanților de Muncă este corpul domeniul muncii că România are
profesional care coordonează și nevoie
de
acesti
profesionisti
reglementează profesia în Italia.

experimentați, care prin activitatea lor
promovează relațiile de muncă legale

1
Ovidiu Ținca, Observații referitoare la
concedierea disciplinară pentru abatere gravă,
în ”Revista română de dreptul muncii” nr.
6/2008, p. 39.
2
http://travail-emploi.gouv.fr/informationspratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droitdu,91/licenciement,121/le-conseiller-dusalarie,1113.html – site accesat la data
10.05.2015.
2

și sănătoase.
Iată

că

expertul

în

legislația

muncii, prin activitatea sa preventivă
nu face altceva decât să sprijine
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acțiunile

comune

ale

statului,

patronatelor şi sindicatelor, ce au ca

de expertiză tehnică judiciară şi
extrajudiciară;

scop reducerea muncii nedeclarate și  Reprezentarea

extrajudiciară

a

soluționarea conflictelor de muncă în

angajatorilor în relația
ția cu autoritățile
autori

afara sălii de judecată.

din domeniul muncii și securității

Expertul în legislația muncii va
desfășura urmatoarele activități:
 Acordarea

de

consultanță

sociale.
Personal,

de continuare

mă

voi

acțiunilor
țiunilor

dedica

în

menite

să

specialitate în legislația muncii și reglementeze și să promoveze această
securității sociale;
 Redactarea
specifice

/

nouă
avizarea

legislației

profesie

atât

de

necesară

ții românești. Așadar, vă invit
actelor societății

muncii

ți Uniunii Naționale a
și să vă alăturați
Experților
ților în Legislația Muncii pentru

securității sociale;
 Concilierea conflictelor de muncă;

a forma un corp profesional puternic

 Cercetarea abaterilor disciplinare;

care să dezvolte bazele unei culturi

 Asistarea salariaților la negocierea, organizaţionale orientată pe protejarea
încheierea
sau
modificarea drepturilor participanţilor la procesul
contractului individual de muncă, de muncă angajaţi – angajatori.
inclusiv

pe

timpul

cercetării

disciplinare;
 Expertiza

tehnică

judiciară

în

specializarea ”organizarea muncii și
sisteme de salarizare”cu respectarea
cerințelor prevazute de O.G. nr. 2 /
2000 privind organizarea activităţii
www.unelm.ro

Corneliu BENȚE
BEN
Pre
Președinte
U.N.E.L.M.
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Concilierea și medierea
- Forme de rezolvare alternativă a
conflictelor în relațiile
țiile industriale din
România

În

țara

structurile

noastră

instituţiile

privind

şi

gestionarea

conflictelor industriale, din punct de
vedere

instituţional

elaborate
sectorului
preponderent

unitar.
de

nu

fost

Restructurarea
stat,

în

au

puternic

economie,

a

contribuit la impulsionarea constituirii
cadrului instituţional de desfăşurare a

Alexandra Patricia
Braica
Secretar de stat pentru
dialog social

4

dialogului social tripartit. Modificarea
Codului Muncii3 şi a Legii Dialogului

3
Legea nr. 53/2003, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18
mai 2011, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Nr. 2 / 2015

Revista al cărei expert ești tu !

Social4 au dus la schimbări profunde

Cu toţii cunoaştem principiile de

în relaţiile de muncă. În ultimul timp, bază ale dialogului social: libertatea
în special de la începutul crizei de exprimare, libertatea de asociere,
economice

mondiale,

tendinţa

de asigurarea

cadrului

instituţional

flexibilizare a relaţiilor de muncă s-a necesar, reprezentativitatea şi, mai cu
resimţit accentuat. 5

seamă,

acţiunea

partenerilor
Dialogul

social

este

un

instrument, nu un scop. Principalul
obstacol în calea oricărui tip de
dialog,

derivă

participanţilor

din
la

atitudinea
dialog,

iar

atitudinea rezidă firesc din cultura
dialogului social. Considerăm că
societatea românească are nevoie să
treacă de la cultura conflictului la
cultura

dialogului.

Până

atunci

guvernanții se străduiesc să asigure
pârghiile
instrumentarea

legale

pentru

eficientă

dialog.

Cu

a
toţii

cunoaştem modalităţile de manifestare
ale

dialogului social:

informarea,

consultarea, negocierea şi participarea
voluntară a organizaţiilor partenerilor
sociali în acţiuni comune. Din păcate,
prea des dialogul este redus la
negociere, iar reuşita demersului este
asociată

cu

impunerea

propriului

punct de vedere, așa ajungem cel mai
adesea la conflict.
Deși gestionarea conflictelor de

a muncă

este

situațiilor conflictuale în relațiile importantă
industriale.

de

voluntară

o
în

temă

extrem de

realitatea

politico-

socială actuală a societății noastre, din
păcate ea nu se bazează pe o cultură a
dialogului prin excelență. Prezenta

4

Legea nr.62/2011 Legea Dialogului Social,
republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 625 din 31 august 2012;
5
Anuarul Dialogului social tripartit din
România, Guvernul României, MMFPSPV
Dialog Social, 2013 București
www.unelm.ro

analiză e realizată dintr-o dublă
perspectivă:

teoretică

și

practică.

Managementul conflictelor în relațiile
5
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industriale ar trebui să presupună un domeniu. În continuare vor fi instruiți
nivel strategic, care să vizeze alegerea prin

intermediul

granturilor

corectă a obiectivului pe de-o parte, și norvegiene o altă serie de specialisti
un nivel tactic, pe de altă parte, care ar incluzând reprezentanți ai partenerilor
consta în alegerea potrivită a metodei sociali
de

soluționare.

Legea

(confederații

sindicale

și

nr.62/2011 patronale reprezentative) în practici de

privind dialogul social reglementează soluționare amiabile a conflictelor,
clar procedurile alternative în cazul urmând ca aceștia să devină și
conflictelor colective în domeniul promotori ai culturii dialogului în
relațiilor industriale.

propriile

Trecerea de la cultura conflictului
la

cultura

dialogului

presupune

inclusiv dezvoltarea și promovarea
practicilor de soluționare alternativă a
conflictelor de muncă.

organizații.

În

ultima

perioadă Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției

Sociale

și

Persoanelor

Vârstnice, prin Direcția pentru Dialog
Social în colaborare cu partenerii
sociali, a derulat mai multe proiecte
de promovare a dialogului social,

De asemenea un rol important îl inclusiv prin cursuri de formare
are creșterea gradului de informare și pentru
expertiză

a

referitor

la

partenerilor
mecanismele

Social

a

derulat

programe de formare cu sprijinul
Organizației Internaționale a Muncii
pentru
6

formarea

privind

de conflictelor colective de muncă.

acest sens, MMFPSPV prin Direcția
Dialog

sindicali

sociali negocierile colective și soluționarea

soluționare alternativă a disputelor. În

pentru

lideri

specialiștilor

în

Dezvoltarea

culturii

dialogului

social presupune un efort îndelungat
la care trebuie să contribuie cu bună
credință
sindicate,

toate

părțile

patronate

și

înteresate:
autorități

publice.
Nr. 2 / 2015
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În

operaționalizării Vârstnice. În prezent la nivelul DDS9,

vederea

Oficiului de Mediere și Arbitraj6 se derulează un program cu finanțare
prevăzut de Legea nr.62/2011 Legea din

Fondul

Bilateral

Național-

Dialogului Social, s-a inițiat formarea Granturile SEE și Norvegiene privind
de mediatori specializaţi în conflicte dezvoltarea capacității instituționale
colective

de

muncă

din

rândul de gestionare a conflictelor colective

mediatorilor autorizaţi, angajaţi

ai de muncă, pentru cunoașterea bunelor

Inspecției Muncii (ITM-uri) şi ai practici în domeniul medierii din
Direcției pentru Dialog Social,7 cu Norvegia și îmbunătățirea calității
atribuții în acest sens care vor asigura serviciilor de gestionare eficientă și
și pe viitor desfăşurarea competentă a calificată a conflictelor colective de
procedurii.

Pe

lângă

calificarea muncă din România prin specializarea

inițială de mediator, aceștia au fost în domeniul medierii conflictelor
calificați în Programul de asistență colective de muncă.
tehnică

cu

OIM8

în

medierea

conflictelor colective de muncă. În
acest mod s-a constitut viitorul nucleu
de specialiști care vor activa în cadrul
Oficiului de Mediere şi Arbitraj de pe
lângă Direcția pentru Dialog Social,
Ministerul
Protecției

Muncii,
Sociale

și

Familiei,
Persoanelor

Termenul de conflict are în vedere
toate formele care privesc dezacordul
sau neînțelegerea între indivizi şi în
cadrul unor grupuri şi organizaţii şi
este folosit pentru a descrie stări
conflictuale,
indivizilor,

stări
stări

afective

ale

cognitive,

stări

comportamentale. Richard H. Hall
spunea despre conflict că „este un

6

Art.175, Legea nr.62/2011 Legea Dialogului
Social, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012;
7
Ministerului Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vârstnice
8
Organizația Internațională a Muncii
www.unelm.ro

9

Direcției pentru Dialog Social, MMFPSPV
7
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proces

organizaţional

inerent”10. îndeplinirea

necorespunzătoare

a

Practicarea managementului cu succes obligaţiilor stabilite prin contractul
impune de la bun început identificarea individual

de

muncă,

constatarea

surselor conflictuale precum şi factorii nulităţii contractelor individuale de
care favorizează orientarea acestora în muncă ori a unor clauze ale acestora,
sensul

diminuării

performanţelor constatarea încetării raporturilor de

manageriale.

serviciu ori a unor clauze ale acestora.

Conflictele de muncă au loc între
angajaţi
interesele

şi

angajatori

cu

caracter

Conflictele individuale de muncă

privind se soluţionează în primă instanţă de
economic, către tribunal. Cererile referitoare la

profesional sau social, ori drepturile soluţionarea conflictelor individuale
rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă se adresează instantei
de muncă sau de serviciu. Conflictele (Tribunalului)
de

muncă

pot

fi

colective

în

a

cărui

sau circumscripţie îşi are domiciliul sau
locul de muncă reclamantul.11

individuale.
Conflictele

individuale

de

Conflictul colectiv de muncă

muncă pot avea ca obiect exercitarea intervine între angajaţi şi angajatori și
unor drepturi sau îndeplinirea unor poate

avea

obligaţii care decurg din contractele desfăşurarea

ca

obiect

începerea,

sau

încheierea

individuale şi colective de muncă, negocierilor privind contractele ori
precum şi din legi sau din alte acte acordurile

colective

de

muncă.

normative, plata unor despăgubiri Dreptul angajaţilor de a declanşa
pentru acoperirea prejudiciilor cauzate conflicte colective de
de

părţi

prin

neîndeplinirea

muncă

în

sau legătură cu începerea, desfăşurarea şi

10
R.H.Hall,
Organizations:
Structures,
Processes, and Outcomes, Prentice-Hall, 1982
8

11
A.Țiclea, Tratat de Dreptul Muncii, Editura
Universul juridic, București, 2014
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încheierea negocierilor contractelor

Conflictul colectiv de muncă este

colective de muncă este garantat de principalul
12

lege .

organizațional

Conflictele colective de muncă pot

tip

de

conflict

(inter-grupuri)

în

domeniul relațiilor industriale.

avea loc pentru apărarea intereselor
colective

cu

caracter

economic,

profesional sau social13. În conflictele
colective de muncă la nivel de unitate
angajaţii
sindicatele

sunt

reprezentaţi

reprezentative

de
din

unitate14.

Alexandra Patricia BRAICA
Secretar de stat pentru dialog social
Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice

La nivelul unităţilor în care nu
sunt

constituite

sindicate

reprezentative, iar angajaţii şi-au ales
persoanele care să îi reprezinte la
negocieri,

aceleaşi

persoane

îi

reprezintă şi în cazul conflictelor
colective de muncă.15

12
Art.156, Legea nr.62/2011 Legea Dialogului
Social, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012;
13
Art.158, Legea nr.62/2011 Legea Dialogului
Social, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012;
14
Art.159 (1), Legea nr.62/2011 Legea
Dialogului Social, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31
august 2012;
15
Art.159 (2), Legea nr.62/2011 Legea
Dialogului Social, republicată în Monitorul
www.unelm.ro

Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31
august 2012;
9
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Acordarea preavizului
- condiţie de legalitate a concedierii

obligatoriu ce precede concedierea
intervenită în anumite situaţii.
Art. 75 din Codul muncii dispune că
persoanele

concediate

inaptitudine

Alexandru Țiclea
Prof. univ. dr.

fizică

sau

pentru
psihică,

necorespundere profesională [art. 61
lit. c) şi d)] şi pentru motive care nu ţin
de persoana lor (art. 65 şi 66) au

1. Reglementare

dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai
mic de 20 zile lucrătoare. Potrivit art.

O decizie recentă a Înaltei Curţi de 83 alin (1) lit. e) din Legea nr.
privind
protecţia
şi
Casaţie şi Justiţie16 readuce în discuţie 448/2006
preavizul – element procedural

promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, durata preavizului plătit
este

16

Decizia nr. 8/2014, Completul competent să
judece recursul în interesul legii (publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138
din 24 februarie 2015).
10

de

minimum

30

de

zile

lucrătoare. Observăm că legiuitorul
instituie

o

durată

minimă
Nr. 2 / 2015
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preavizului, durata efectivă stabilindu- prealabilă prin care se aduce la
se, în urma negocierii, prin contractele cunoştinţa salariatului că urmează să
colective

şi/sau

individuale

de fie concediat. Aşa fiind, este logic şi

muncă17.
Obligativitatea

necesar ca preavizarea să aibă loc
acordării

unui

preaviz de 30 de zile calendaristice
este prevăzută şi în cazul eliberării din
funcţie a funcţionarilor publici18.

2. Noţiunea de „preaviz”

Termenul în discuţie are o dublă
semnificaţie.

distinct, înainte de emiterea deciziei de
concediere19. Dar această preavizare nu
reprezintă o decizie de concediere20,
întrucât, prin intermediul său nu se
dispune

încetarea

contractului

individual de muncă. Ca urmare,
împotriva ei nu se poate formula
contestaţie la instanţa de judecată21.
Această

înştiinţare

nu

afectează

exercitarea dreptului la muncă şi nu

Pe de o parte, conform denumirii reprezintă o măsură de natură să
sale, preavizul reprezintă o înştiinţare modifice condiţiile de încheiere sau
17
Tinând seama că potrivit art. 123 alin. (7) din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență, un
contract de muncă „va putea fi denunţat numai
cu respectarea termenelor legale de preaviz” se
consideră că, în ipoteza avută în vedere de text,
are incidenţă termenul statornicit de art. 75 alin.
(1) din Codul muncii (Şerban Beligrădeanu,
Înțelesul, sfera de aplicare și efectele măsurilor
„denunțării” sau „desfacerii” contractelor de
muncă de către administratorul
judiciar/lichidatorul judiciar, reglementate prin
art. 123 din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență, în „Dreptul” nr. 11/2014, p. 118).
18
Art. 99 alin. (3) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici şi art. 66
alin. (2) din Legea nr. 7/2006 privind
funcţionarului public parlamentar.
www.unelm.ro

19
Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă
şi pentru cauze privind conflictele de muncă şi
asigurări sociale, decizia nr. 4711/R/2012, în
„Revista română de dreptul muncii” nr. 7/2012,
p. 37.
20
Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă
şi pentru cauze privind conflictele de muncă şi
asigurări sociale, decizia nr. 3082/R/2011, în
Lucia Uţă, Obligaţia înştiinţării celeilalte părţi
despre încetarea raportului de muncă din voinţa
unilaterală a angajatorului sau a salariatului, în
„Curierul Judiciar” nr. 2/2012, p. 121.
21
Curtea de Apel Constanţa, Secţia civilă, pentru
cauze cu minori şi familie, precum şi pentru
cauze privind conflictele de muncă şi asigurările
sociale, decizia nr. 161/R/2008 (Jurindex);
Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă,
pentru cauze privind conflicte de muncă şi
asigurările sociale, decizia nr. 3082/R/2011.
11
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executare

a

contractului

ori

să înştiinţare a preavizului are toate

determine, în sine, încetarea raportului elementele
22

unei

decizii

de

24

de muncă .

concediere .

Chiar dacă s-ar formula contestaţie

Înştiinţarea

respectivă,

în

care

împotriva acestei înştiinţări şi ar fi trebuie să se înscrie termenul de
admisă, ea ar fi lipsită de orice preaviz,

are

scopul

de

a

oferi

eficienţă practică în lipsa admiterii salariatului posibilitatea de a-şi căuta
acţiunii

împotriva

concediere.

S-a

deciziei

reţinut

astfel

de un alt loc de muncă, diminuându-se
că astfel consecinţele negative asupra lui

acordarea preavizului fiind o procedură pe care le-ar putea produce denunţarea
prealabilă

obligatorie,

anterioară unilaterală a contractului său.

concedierii, se analizează, sub aspectul
legalităţii,

odată

cu

decizia

de

desfacere a contractului individual de
muncă, deoarece atacarea lui separată
este lipsită de interes şi, ca atare,
inadmisibilă,

conform

principiului

actio non datur cui nihil interest23 (nu
se acordă acţiune celui care nu are
niciun interes). Soluţia este aceeaşi
chiar şi in ipoteza în care actul de

Pe de altă parte, din interpretarea
logico-gramaticală

a

dispoziţiilor

legale în materie, rezultă că că noţiunea
de „preaviz” are semnificaţia unui
termen, adică a unui interval de timp
care are un moment de final ce
coincide
raporturilor

cu
de

momentul

încetării

25

Potrivit

muncă .

Codului muncii, fiind vorba de zile
lucrătoare, rezultă că în calculul
termenului de preaviz nu vor intra alte

22

Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă,
pentru cauze privind conflicte de muncă şi
asigurări sociale, decizia nr. 4052/R/2009, în
Lucia Uţă, Florentina Rotaru, Simona Cristescu,
Încetarea contractului de muncă…, p. 272-273.
23
Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă,
pentru cauze privind conflicte de muncă şi
asigurările sociale, decizia nr. 4037/R/2011.
12

24

Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă,
pentru cauze privind conflicte de muncă şi
asigurările sociale, decizia nr. 6450/R/2011.
25
Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a, şi
pentru cauze privind conflictele de muncă şi
asigurări sociale, decizia civilă nr. 5707/R/2011.
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zile calendaristice, nici cele declarate să intervină în temeiul art. 65 şi 66 din
de Guvern ca fiind nelucrătoare26.

acelaşi Cod28.

3. Suspendarea preavizului

4. Justificarea preavizului

Conform Codului muncii, în situaţia
în

care

în

perioada

de

Privind

preaviz preavizului,

necesitatea
Curtea

acordării

Constituţională,
29

contractul este suspendat, termenul de prin Decizia nr. 7/1999 , a constatat că
preaviz

va

fi
27

corespunzător ,
suspendării

în

şi

el
cu

cazul

suspendat dispoziţiile corespunzătoare din Codul
excepţia muncii (anterior) sunt conforme cu
absenţelor legea fundamentală.

nemotivate ale salariatului [art. 75 alin.
(3)]. După încetarea cauzei de suspendare (de pildă, pentru incapacitate
temporară de muncă), salariatul trebuie
să se prezinte la serviciu pentru a-şi
desfăşura activitatea până la expirarea
termenului de preaviz. În caz contrar,
absentând nemotivat, săvârşeşte o
abatere disciplinară sancţionabilă cu
desfacerea contractului individual de
muncă în temeiul art. 61 lit. a) din

A reţinut astfel că „înştiinţarea
prealabilă prin care i se aduce la
cunoştinţă salariatului că la o dată
ulterioară urmează să se dispună
desfacerea contractului său de muncă
pentru vreunul din motivele prevăzute
de Codul muncii nu reprezintă o
măsură de natură să modifice condiţiile
de încheiere sau de executare a
contractului individual de muncă ori să

Codul muncii, deşi concedierea trebuia
28

26

Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă
şi pentru cauze privind conflictele de muncă şi
asigurări sociale, decizia nr. 1407/R/2006.
27
Curtea de Apel Braşov, decizia nr.
1965/R/2005 (portal.just.ro).
www.unelm.ro

Curtea de Apel Constanţa, Secţia civilă, pentru
cauze cu minori şi familie, precum şi pentru
cauze privind conflicte de muncă şi asigurări
sociale, decizia nr. 43/CM/2007.
29
Publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 99 din 9 martie 1999.
13
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determine, în sine, încetarea raportului
de muncă.

Aşa cum a reţinut Inalta Curte de
Casaţie şi Justiţie (prin Decizia nr.

Înştiinţarea

salariatului

despre

intenţia angajatorului de a-i desface
contractul individual de muncă nu
constituie nicio îngrădire în exercitarea
dreptului la muncă, a dreptului de
alegere a profesiei şi a locului de
muncă şi a dreptului la protecţia
socială a muncii. Examinarea, în cadrul
litigiului de muncă izvorât din măsura
efectivă de desfacere a contractului de
muncă, a faptului dacă măsura dispusă
este sau nu legală şi temeinică
constituie probleme de fapt şi de drept
a căror stabilire cade în competenţa
instanţelor de judecată.”
Reglementarea

8/2014), „dreptul la preaviz este
conceput şi ca un instrument de
apărare a angajatului faţă de efectele
negative ale încetării contractului său
de muncă, subsumându-se "dreptului
la protecţie în caz de concediere",
reglementat

ca

atare

de…Codul

muncii…. În plus, dreptul salariatului
la preaviz constituie şi o dimensiune a
dreptului său la informare, prevăzut
de art. 39 alin. (1) lit. h) din Codul
muncii,

republicat,

care

nu

se

limitează doar la momentul încheierii
raportului

juridic

continuă

pe

acestuia.

de

muncă,

parcursul

Includerea

ci

derulării

„dreptului

la

preavizului preaviz în dreptul la informare rezultă

constituie o garanţie a dreptului la şi din prevederile art. 2 alin. (1) şi
muncă şi a stabilităţii în muncă de alin. (2)

lit. g) din Directiva nr.

vreme ce, pe durata lui, drepturile şi 91/533/CEE a Consiliului din 14
obligaţiile

părţilor

individual

de

neschimbate.

contractului octombrie

muncă

1991

privind

obligaţia

rămân angajatorului de a informa lucrătorii
asupra

condiţiilor

aplicabile

contractului sau raportului de muncă
14
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(Directivă). Conform acestor norme, desfiinţării postului şi a beneficiat de
angajatorul are obligaţia de a aduce la termenul de preaviz30. Este posibilă, de
cunoştinţa
directiva

lucrătorului
i

esenţiale

se
ale

raportului

aplică

căruia exemplu, comunicarea la domiciliu cu
elementele confirmare de primire31.

contractului

de

muncă.

sau
Dintre

elementele minimale cu privire la care
trebuie informat lucrătorul, indicate în
cuprinsul art. 2 din Directivă, face
parte şi durata preavizului, care
trebuie respectată de către angajator în
cazul încetării contractului individual
de muncă”.

Uneori preavizul este acordat prin
însăşi decizia de concediere, acesta
urmând să-şi producă efectele după
expirarea termenului său legal ori
contractual. De altfel, art. 76 alin. (1)
lit. b) din Codul muncii prevede că
decizia

de

concediere

trebuie

să

conţină în mod obligatoriu „durata
preavizului”32. Dar, şi în acest caz,

5. Comunicarea preavizului

Legea nu impune comunicarea
într-un anumit mod a preavizului;
esenţial este ca anterior încetării
contractului,

salariatul

să

aibă

cunoştinţă despre desfiinţarea postului
şi să poată lămuri problema locului său
de muncă. Chiar dacă acesta a refuzat
primirea

preavizului,

este

legală

încetarea contractului său de muncă, în
măsura în care el a cunoscut măsura
www.unelm.ro

30
Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă,
pentru cauze privind conflicte de muncă şi
asigurările sociale, decizia nr. 3498/R/2011.
31
Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă,
pentru cauze privind conflicte de muncă şi
asigurările sociale, decizia nr. 4838/R/2011.
32
Într-o cauză s-a reţinut că nemenţionarea
duratei preavizului în decizia de concediere va
conduce la nulitatea acestei măsuri doar în
ipoteza în care se dovedeşte producerea unei
vătămări celui disponibilizat. Or, nu există
prejudiciu efectiv prin omisiunea duratei
preavizului în decizia de concediere atunci când
cel disponibilizat a primit o indemnizaţie egală
cu salariul de bază avut, în conformitate cu
dispoziţiile contractului colectiv de muncă
aplicabil. (Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a
VII-a civilă, pentru cauze privind conflicte de
muncă şi asigurări sociale, decizia nr.
111/R/2008, în Lucia Uţă, Florentina Rotaru,
Simona Cristescu, Încetarea contractului de
muncă…, p. 286-287).
15
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lipsa concretă a preavizului anterior „salariaţii nu pot renunţa la drepturile
concedierii şi a dovezilor în acest sens, ce le sunt recunoscute prin lege. Orice
echivalează

cu

nesocotirea” tranzacţie prin care se urmăreşte

dispoziţiilor Codului muncii, „şi atrage renunţarea la drepturile recunoscute de
sancţiunea nulităţii concedierii astfel lege salariaţilor sau limitarea acestor
efectuate”33. Rezultă că, termenul de drepturi este lovită de nulitate”36.
preaviz nu poate fi situat în timp după
momentul încetării raporturilor de
muncă34.

Ca urmare, în toate situaţiile vizate
de art. 75 alin. (1) din Codul muncii,
angajatorul este obligat să acorde

Salariatul nu ar putea renunţa la efectiv preavizul legal (contractual),
preaviz nici prin act unilateral, nici în neacordarea

lui atrăgând

nulitatea

acord cu angajatorul întrucât s-ar absolută a concedierii (art. 78 din
înfrânge astfel dispoziţiile art. 38 din Codul muncii), chiar dacă pe fond –
Codul

muncii35

conform

căruia sub toate celelalte aspecte – măsura în
discuţie ar fi fost întru-totul temeinică

33

Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă,
pentru cauze privind conflicte de muncă şi
asigurări sociale, decizia nr. 1887/R/2011, în
„Revista română de dreptul muncii” nr. 4/2011,
p. 178; decizia civilă nr. 5898/2012, în „Revista
română de dreptul muncii” nr. 1/2013, p.
107-108.
34
Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă
şi pentru cauze privind conflictele de muncă şi
asigurări sociale, decizia nr. 4429/R/2012, în
„Revista română de dreptul muncii” nr. 6/2012,
p. 159-160.
35
A se vedea în acest sens, Şerban Beligrădeanu,
Probleme generate..., p. 73.
În sens contrar, a se vedea: Valeriu Zanfir, Noul
Cod al muncii – evoluţie reală sau formală, în
Raporturi de muncă nr. 5/2003, p. 41; Liliana
Zoleta Közösi, Decizia de concediere pentru
motive ce nu ţin de persoana salariatului, în
„Revista română de dreptul muncii” nr. 4/2003,
p. 82.
16

şi legală37. Aşa cum a statuat Înalta
36
Prin Decizia nr. 322/2005 (publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59
din 18 ianuarie 2005) şi Decizia nr. 702/2005
(publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 702 din 3 august 2005) Curtea
Constituţională a statuat că art. 38 din Codul
muncii este în concordanţă cu dispoziţiile legii
fundamentale.
37
Şerban Beligrădeanu, Probleme generate..., p.
73.
Totuşi, în practica judecătorească s-a hotărât
că şi „neacordarea preavizului nu este un motiv
de nelegalitate a deciziei de concediere, fiindu-i
achitată petentei indemnizaţia aferentă acestuia,
conform prevederilor din Contractul colectiv de
muncă” de la nivelul unităţii (Tribunalul
Hunedoara, sentinţa civilă nr. 971/2003, în
Nr. 2 / 2015
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Curte de Casaţie şi Justiţie38, „nulitatea
concedierii nu poate fi acoperită prin
acordarea

despăgubirilor

şi

recunoaşterea vechimii în muncă”. De
asemenea, „lovită de nulitate absolută
este

şi

concedierea

dispusă

cu

acordarea unui termen de preaviz mai
mic decât cel stabilit de Codul muncii,
respectiv prin contractele colective de
muncă încheiate la nivel de sectoare
de activitate, de grupuri de unităţi sau
de

unitate

ori

prin

contractul

individual de muncă, evident în
ipoteza în care aceste din urmă acte
prevăd un termen de preaviz mai mare
decât cel legal sau stabilit prin
contracte

colective

de

muncă

încheiate la nivel superior”. Însă,
„doar

neacordarea

preavizului

se

efectivă

a

sancţionează

cu

nulitatea absolută, potrivit art. 78 din
Codul muncii”, nu şi neindicarea în
decizia de concediere a duratei
acestui preaviz.

„Revista română de dreptul muncii” nr. 2/2004,
p. 144-145).
38
Decizia nr. 8/2014, cit. supra.
www.unelm.ro

De precizat este că în temeiul
dispoziţiilor Legii nr. 76/2002 privind
asigurările pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă39, neacordarea
preavizului

conform

prevederilor

Codului muncii sau ale contractului
colectiv de muncă angajaţilor care
urmează să fie disponibilizaţi [art. 50
alin. (1)], constituie contravenţie [art.
113 lit. f)], ce se sancţionează cu
amendă [art. 114 lit. a)].

6. Preavizul şi decizia de concediere

Durata preavizului este prevăzută
ca menţiune obligatorie în decizia de
concediere la art. 76 lit. b) din Codul
muncii. În opinia noastră, mai indicat
ar fi fost să se înscrie în această decizie
data de când a început să curgă
preavizul şi cea a expirării sale.
Oricum, de lege lata, în acest sens
trebuie interpretat, în mod raţional
textul în discuţie.
39
Publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, modificată
ulterior.
17
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Se consideră40, justificat apreciem,
că în situaţia în care în mod efectiv,
angajatorul şi-a îndeplinit, prealabil
emiterii

deciziei

de

concediere,

obligaţia acordării preavizului, decizia
amintită nu mai este lovită de nulitate
absolută, chiar dacă, în cuprinsul ei, nu
se indică şi „durata preavizului”
(obligaţie imperativ impusă de Codul
muncii)41. Această soluţie – aparent
potrivnică textului imperativ amintit –
se

justifică

prin

„coroborarea

principiului general al bunei credinţe,
care fundamentează raporturile de
muncă [art. 8 alin. (1) din Codul
muncii],

cu

cel

al

exercitării

drepturilor numai potrivit scopului lor
economic şi social aşadar, nu pe calea

abuzului de drept”42. Aceasta, de altfel,
este şi practica unor instanţe. S-a decis
că neindicarea duratei preavizului în
cuprinsul deciziei de concediere, în
condiţiile în care angajatorul face
dovada că preavizul a fost acordat nu
este contrară legii43. Aceasta este
soluţia pe care şi-a însuşit-o Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie44, care a
reţinut:
„Obligaţia de a include în decizia
de concediere durata preavizului se
referă

doar

acordarea

la

cazurile

preavizului

în
de

care
către

angajator este obligatorie potrivit art.
75 alin. (1) din Codul muncii,
republicat, atunci când persoanele
sunt concediate în temeiul art. 61 lit.
c) şi d), al art. 65 şi art. 66 din acelaşi
act normativ.

40
Şerban Beligrădeanu, Probleme generate..., p.
74.
41
A se vedea în acest sens Alexandru Athanasiu,
Luminiţa Dima, Regimul juridic al raporturilor
de muncă în reglementarea noului Cod al muncii
– Partea IV-a, în „Pandectele române” nr.
6/2003, p. 237; Idem, Dreptul muncii, Editura All
Beck, Bucureşti, 2005, p. 152; Curtea de Apel
Bucureşti, Secţia a VII-a civilă, pentru cauze
privind conflicte de muncă şi asigurări sociale,
decizia nr. 347/R/2008, cit supra.
18

42
Şerban Beligrădeanu, Aspecte esenţiale
referitoare la forma, conţinutul şi nulitatea
deciziei de concediere în lumina Codului muncii,
în „Dreptul” nr. 6/2004, p. 44.
43
Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă
şi pentru cauze privind conflictele de muncă şi
asigurări sociale, decizia nr. 6846/2011, în Lucia
Uţă, op. cit., p 121.
44
Decizia nr. 8/2014 (Completul competent să
judece recursul în interesul legii), cit. supra.
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Omiterea indicării acestui element lege sau prin contractele colective ori
în cadrul deciziei de concediere nu individuale de muncă”.
afectează

legalitatea

măsurii

de

concediere înseşi, dacă angajatorul

Prof. univ. dr

dovedeşte că a respectat condiţia

Alexandru ȚICLEA

acordării preavizului.
Aşadar, doar neacordarea efectivă

Rector al Universitatii Ecologice din Buc.

a preavizului se sancţionează cu
nulitatea absolută, potrivit art. 78 din

Doctor Honorius Causa al Universitatii de
Stat din Moldova

Codul muncii, care nu vizează şi
conţinutul propriu-zis al actului, sub

Conducator de doctorat in cadrul Academiei
de Politie „Alexandu Ioan Cuza” din Buc.

aspect formal.
În egală măsură, nulitatea absolută

Avocat, Baroul București

a deciziei şi a măsurii de concediere
intervine şi în situaţia în care, formal,
decizia cuprinde durata preavizului,
fără însă ca salariatul să fi beneficiat
efectiv din partea angajatorului de
dreptul de preaviz. Dovada acordării
preavizului, în acest caz, îi incumbă
angajatorului, în cadrul litigiului prin
care salariatul contestă decizia de
concediere

şi

invocă

încălcarea

acestui drept ori faptul că termenul de
preaviz a fost inferior celui stabilit de

www.unelm.ro
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Timpul de odihnă
în raporturile de muncă
sarcinile şi atribuţiile sale, conform
prevederilor contractului individual de
muncă,

contractului

colectiv

de

muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei
în vigoare”. Așadar,
șadar, este durata
dintr-o
o zi sau săptămână, în care se
stabilește
ște de către angajator prestarea
muncii

în

cadrul

contractului

individual de muncă.

Laura Georgescu
Lector. univ. dr.

Directiva 2003/88/CEE în art. 2
pct. 1 definește timpul de lucru ca
fiind „perioadă în care lucrătorul se

1. Noțiuni generale privind timpul

află la locul de muncă, la dispoziția
dispozi

de muncă și de odihnă

angajatorului și își exercită activitatea

Așa cum prevede art. 111 din
Codul muncii, timpul de muncă
reprezintă „orice perioadă în care

sau funcțiile,
țiile, în conformitate cu
legislațiile
țiile și practicile naționale”.
Timpul de muncă nu trebuie

salariatul prestează munca, se află la confundat cu programul de lucru.
dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte Timpul de muncă înseamnă numărul
20
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de ore pe zi ori săptămână în care este care
obligatorie

desfăşurarea

este

obligat

în

temeiul

activităţii contractului individual de muncă”.47

salariale, programul de lucru este
reprezentat de orele între care se
prestează munca zilnic, adică între
momentul de începere a activităţii şi
cel în care acesta se încheie.45

2. Pauza pentru masă
Codul muncii în art. 134 prevede
că dacă timpul de muncă zilnic este
mai mare de 6 ore salariații au dreptul

Codul muncii în art. 112 alin. 1 la pauză de masă și alte pauze.
reglementează o durată normală a

Durata acestora și perioadele în

timpului de muncă, de regulă, la 8 ore care se acordă aceste pauze se
pe zi și 40 de ore pe săptămână.

stabilesc prin regulament intern ori

Potrivit art. 133 din Codul muncii, contractul

colectiv

de

muncă

„perioada de repaus reprezintă orice aplicabil. Ele nu sunt incluse în durata
perioadă
muncă”.

care

46

nu

este

timp

de zilnică a timpului de muncă, decât

Timpul de odihnă este dacă

se

negociază

altfel

prin

definit ca „durata de timp necesară contractul colectiv de muncă. Așadar,
pentru recuperarea energiei fizice și pe aceste perioade lucrul se întrerupe
intelectuale

cheltuite

în

procesul și se reia după perioada de pauză

muncii și pentru satisfacerea nevoilor pentru masă.
sociale și cultural-educative, durată în
care salariatul nu prestează munca la

Tinerii în vârstă între 15 și 18 ani
beneficiază de o pauză de masă de cel
puţin 30 de minute, dacă timpului de

45
Alexandru Țiclea, Tratat de dreptul muncii,
Editura Universul Juridic, București, 2015, p.
571.
46
În același sens este art. 1 pct. 2 din Directiva
2003/88/CEE.
www.unelm.ro

47
Ion Traian Ștefănescu, Tratat teoretic și
practic de dreptul muncii, Editura Universul
Juridic, București, 2012, p. 550.
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muncă zilnic este mai mare de 4 ore şi (CEE) nr.
jumătate.

Ordonanța Guvernului nr. 37/2007
privind stabilirea cadrului de aplicare
a regulilor privind perioadele de
conducere, pauzele şi perioadele de
odihnă ale conducătorilor auto şi
utilizarea aparatelor de înregistrare a
activităţii acestora48, stabilește cadrul
aplicare

a

regulilor

privind

perioadele de conducere, pauzele şi
perioadele

de

odihnă

ale

conducătorilor auto care efectuează
operaţiuni de transport rutier ce fac
obiectul

Regulamentului

(CE) nr.

561/2006 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 15 martie 2006
privind

armonizarea

anumitor

dispoziţii ale legislaţiei sociale în
domeniul transporturilor rutiere, de
modificare
48

(CE)

nr.

2.135/98 ale Consiliului şi abrogare a

În ce privește conducătorii auto,

de

3.821/85 şi

a

Regulamentelor

Publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, modificată
ulterior , inclusiv prin Ordonanța Guvernului
nr. 8/2015 (publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie
2015).
22

Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al
Consiliului, denumit în continuare
Regulamentul (CE) nr. 561/2006, sau
operaţiuni de transport rutier care fac
obiectul Acordului european privind
activitatea

echipajelor

vehiculelor

care efectuează transporturi rutiere,
internaţionale (AETR), denumit în
continuare Acordul AETR.
Art.

7

din

561/2006

49

Regulamentul

prevede

că

(CE)

„după

o

perioadă de patru ore şi jumătate de
condus, conducătorul trebuie să facă o
pauză

neîntreruptă

patruzeci

şi

cinci

de

cel
de

puţin
minute,

exceptând cazul în care îşi începe o
perioadă de repaus. Această pauză
poate fi înlocuită cu o pauză de cel
puţin cincisprezece minute urmată de
o pauză de cel puţin treizeci de
minute, pauze intercalate pe parcursul
perioadei de conducere astfel încât să

49
http://www.arr.ro/files/tahografdigital/legislatie/561.pdf
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respecte

dispoziţiile

primului La cererea mamei, pauzele pentru

paragraf.”

alăptare vor fi înlocuite cu reducerea
duratei normale a timpului său de
muncă cu două ore zilnic [alin. (2)].

3. Pauzele de alăptare
Sunt reglementate de Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 96/2003
privind protecţia maternităţii la locul
de muncă.50

Acestea se includ în timpul de muncă,
nu diminuează veniturile salariale şi
sunt suportate integral din fondul de
salarii al angajatorului [alin. (3)].

Conform art. 17 din acest act

4. Timpul de odihnă zilnic

normativ, angajatorii au obligaţia să
acorde salariatelor care alăptează, și
nu

și-au

luat

concediu

pentru

îngrijirea copilului până la 1 sau 2 ani,
două pauze pentru alăptare de câte o
oră fiecare, până ce copilul împlinește
vârsta de un an. În aceste pauze se
include şi timpul necesar deplasării
dus-întors de la locul în care se
găseşte copilul [alin. (1)].

Diferenţa până la 24 de ore, deci
16 ore zilnic, este timp de repaus ori
timp de odihnă. Conform art. 135 din
Codul muncii salariații au dreptul la
un repaus de cel puțin 12 ore
consecutive între două zile de muncă.
Directiva
anumite

2003/88/CEE
aspecte

ale

privind
organizării

timpului de lucru stabilește că orice
lucrător trebuie să beneficieze, de „11
ore de repaus zilnic” (art. 5).
Totuși, există și excepții, dacă se

50

Publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 750 din 27 octombrie 2003,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2004
(publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 214 din 11 martie 2004, modificată
ulterior.
www.unelm.ro

lucrează în schimburi51 perioada de
51

Codul muncii în art. 136 alin. 1 definește
munca în schimburi ca fiind „orice mod de
organizare a programului de lucru, potrivit
23
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repaus este mai mică, de cel puțin 8 perioada

de

repaus

zilnic

sau

ore (art. 135 alin. 2 din Codul săptămânal, conducătorul trebuie să
muncii).
Tinerii

efectueze o nouă perioadă de repaus
între

15

și

18

ani

beneficiază de o perioadă minimă de
repaus între două zile de muncă între
12 și 14 ore consecutive. Beneficiază
de 14 ore tinerii dacă fac obiectul
școlarizării obligatorii în program
integral.52

zilnic. În cazul în care perioada de
repaus zilnic care intră în această
perioadă de douăzeci şi patru de ore
este de cel puţin nouă ore, dar mai
puţin de unsprezece ore, perioada
respectivă

repaus

zilnic

este

considerată perioadă de repaus zilnic
redusă. O perioadă de repaus zilnic se

În ce privește repausul zilnic poate
pentru

de

conducătorii

Regulamentul

(CE)

prelungi

auto, perioadă

de

pentru
repaus

a

deveni

săptămânal

516/2007 normală sau perioadă de repaus

stabilește că pe parcursul fiecărei săptămânal redusă. Un conducător nu
perioade de 24 de ore de după poate efectua mai mult de trei
perioade de repaus zilnic reduse între
căruia salariaţii se succed unul pe altul la
acelaşi post de muncă, potrivit unui anumit
program, inclusiv program rotativ, şi care poate
fi de tip continuu sau discontinuu, implicând
pentru salariat necesitatea realizării unei
activităţi în intervale orare diferite în raport cu
o perioadă zilnică sau săptămânală, stabilită
prin contractul individual de muncă”.
Salariat în schimburi reprezintă „orice salariat
al cărui program de lucru se înscrie în cadrul
programului de muncă în schimburi” (art. 136
alin. 2).
52
Art. 14 din Hotărârea Guvernului nr.
600/2007 privind protecția tinerilor în muncă
(publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 473 din 13 iulie 2007).
24

două perioade de repaus săptămânal.

5. Repausul săptămânal
Art.

137

din

Codul

muncii

stabilește că acesta se acordă 48 de
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ore consecutive pe săptămână, de 48 de ore consecutive în alte zile, de
regulă, sâmbăta și duminica53.
Astfel,

pentru

exemplu, luni și marți, sau miercuri și

salariații

care

lucrează în schimburi, pentru cei a
căror

tură

dimineață,

se

schimbă

timpul

de

sâmbătă

odihnă

se

calculează de la finalul programului
de muncă. Prin urmare, salariatul
trebuie să aiba la dispoziție 48 de ore
consecutive

pentru

odihna

săptămânală.

joi, obligația angajatorului fiind ca
după 5 zile lucrătoare să se acorde
acest

repaus

săptămânal,

Codul

muncii stabilind „de regulă, sâmbăta
și duminica”, dar nu obligatoriu.
Pot exista excepții în situația în care
angajatorul consideră necesar. Dreptul
angajatorului

de

a-și

stabili

organizarea și funcționarea unității
este garantat de art. 40 alin. 1 lit. a din

Săptămâna de lucru este de 5 zile Codul muncii.
lucrătoare, așa cum stabilește art. 113
alin. 1 din Codul muncii. Zilele
lucrătoare sunt, de regulă, de luni
până vineri, iar sâmbătă și duminică
se acordă repausul săptămânal de 2
zile consecutive.
Dar,

există

angajatorul

să

În același sens este și art. 137 alin.
2 din Codul muncii care stabilește că
în situația în care se prejudiciază
interesul

public

normală

a

sau

desfășurarea

activității,

repausul

săptămânal, deci, cele două zile libere
posibilitatea
aibă

ca acordate consecutiv, se pot acorda și

programul în alte zile stabilite prin contractul

organizat în tură sau turnus etc. și în colectiv de muncă aplicabil sau prin
zile de sâmbătă și duminică să se regulament intern.
lucreze, dar să se acorde repausul de
53

Articolul a fost modificat prin Legea nr.
97/2005 (publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 316 din 8 mai 2015).
www.unelm.ro

În art. 137 alin. 3 este stabilită
obligația angajatorului de a negocia
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un spor la salariu în cazul în care Orele de repaus săptămânal este
există

posibilitatea

repausul obligatoriu să se acorde consecutiv,

ca

săptămânal să nu fie acordat sâmbăta așa cum rezultă din textul legal.
și duminica.

Acesta

este

susținut

și

de

În situaţii de excepţie zilele de Convenţia Organizaţiei Internaţionale
repaus

săptămânal

sunt

acordate a Muncii nr. 14 din anul 1921 care

cumulat, după o perioadă de activitate stabileşte dreptul salariaţilor, în cursul
continuă ce nu poate depăşi 14 zile unei perioade de 7 zile, la un repaus
cu

calendaristice,

autorizarea de cel puţin 24 de ore consecutive.

inspectoratului teritorial de muncă şi Directiva 2003/88/CE privind anumite
cu acordul sindicatului sau, după caz, aspecte ale organizării timpului de
al reprezentanţilor salariaţilor.

lucru stabilește ca obligație pentru

Prin urmare, dacă se lucrează 6
până la 14 zile neîntrerupt, este
necesară autorizarea inspectoratului
teritorial

de

muncă

sindicatului
salariaților.

ori
Această

și

acordul

reprezentanților
autorizare

a

inspectoratului teritorial de muncă și
acordul

sindicatului

ori

statele membre să ia măsuri pentru ca
fiecare lucrător să aibă dreptul pentru fiecare perioadă de 7 zile
lucrate – la un repaus minim de 24 de
ore

consecutive

(în

principiu

duminica), la care se adaugă cele 11
ore de odihnă zilnică obligatorie.
Așadar, după o coroborare a

reprezentanților salariaților reprezintă, textelor observăm că angajatorul este
de

fapt,

salariaților.

o

protecție

cuvenită obligat să respecte regula celor 48 de
ore de repaus după 5 zile lucrate
săptămânal

și

numai

în

cazuri

excepționale poate cere autorizarea
26
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inspectoratului de muncă și acordul
sindicatului

ori

reprezentanților

salariaților.

6. Sărbătorile legale
Dreptul la sărbători legale pentru

Salariaţii

al

căror

repaus salariat este un drept recunoscut în

săptămânal se acordă în condiţiile toate statele din UE. Potrivit art. 38
arătate mai sus, adică după mai mult din Codul muncii, salariaţii nu pot
de 5 zile, au dreptul la dublul renunţa la drepturile stabilite de lege,
compensaţiilor cuvenite potrivit art. astfel încât, orice tranzacţie prin care
123 alin. 2 din Codul muncii, adică la se urmăreşte renunţarea la drepturile
150% din salariul de bază.

recunoscute de lege sau limitarea

Acest tip de repaus poate fi
suspendat așa cum stabilește art. 138
din Codul muncii, în cazul unor

acestor
nulitate.

drepturi

este

lovită

de

54

Art. 139 alin. 1 din Codul muncii

lucrări urgente, a căror executare stabilește zilele de sărbătoare legală55
imediată

este

necesară

pentru în care nu se lucrează şi anume:

organizarea unor măsuri de salvare a – 1 şi 2 ianuarie;
persoanelor

sau

bunurilor – prima şi a doua zi de Paşti;

angajatorului, pentru evitarea unor – 1 mai;
accidente

iminente

sau

pentru – prima şi a doua zi de Rusalii;

înlăturarea efectelor pe care aceste
accidente

le-au

produs

asupra

materialelor, instalaţiilor sau clădirilor
unităţii, dar numai pentru personalul
necesar în vederea executării acestor
lucrări.
www.unelm.ro

54
Radu Răzvan Popescu, Prevederi referitoare
la sărbătorile legale, în „Revista română de
dreptul muncii” nr. 8/2011, p. 184.
55
Pentru amănunte, a se vedea Alexandru
Țiclea, Tiberiu Țiclea, Sărbătorile legale
potrivit Codului muncii, în „Revista română de
dreptul muncii” nr. 8/2013, 5-42; Alexandru
Țiclea, Tratat de dreptul muncii, Ediția a IX-a,
actualizată, Editura Universul juridic,
București, 2015, p. 589-591.
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– Adormirea Maicii Domnului;

produce energie electrică sau termică

– 30 noiembrie – Sfântul Apostol (termocentrale, hidrocentrale etc.), ori
Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul activitatea nu poate fi întreruptă
(furnale, topitorii) etc.56

României;
– 1 decembrie;

Sintagma „specificul activității”

– prima şi a doua zi de Crăciun;
– două zile pentru fiecare dintre cele
două

sărbători

religioase

anuale,

declarate astfel de cultele religioase
legale, altele decât cele creştine,
pentru persoanele aparţinând acestora.
Art. 143 din Codul muncii prevede că
prin contractele colective de muncă se
pot stabili şi alte zile libere.

privește o gamă largă de unități și
locuri de muncă și anume cele din
transporturi (aeriene, navale, terestre),
telecomunicații, domeniul sanitar și
de asistență socială, al aprovizionării
populației cu gaze, energie electrică,
apă, căldură, alimente, comerțul cu
amănuntul și de deservire a populației
(magazine, „mall-uri”, restaurante)

Aceste norme nu se aplică în etc.57
locurile de muncă în care activitatea
nu

poate

fi

întreruptă

datorită

caracterului procesului de producţie
sau specificului activităţii (art. 141 din
Codul muncii).
Prin

Lucrătorilor ce lucrează în zilele
de sărbătoare legală li se asigură
compensarea cu timp corespunzător
în următoarele 30 de zile. Dacă, acest
lucru nu e posibil, ei beneficiază de

„caracterul

procesului

de un spor la salariul de bază ce nu

producție” trebuie avute în vedere poate fi mai mic de 100% din salariul
unitățile

sau

locurile

de

muncă de bază (art. 142).

cunoscute sub denumirea generică „cu
foc continuu”, de pildă cele în care se
28

56
Alexandru Țiclea, Tratat de dreptul muncii,
Editura Universul Juridic, București, 2015, p.
585.
57
Ibidem.
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În durata concediului de odihnă
anual nu sunt incluse sărbătorile

7. Concediul de odihnă
Acest concediu este prevăzut de
art. 39 alin. 1 lit. c din Codul muncii.
Durata minimă a acestuia este de 20
de zile lucrătoare (art. 145 alin. 1 din
Codul muncii).

legale în care nu se lucrează, precum
şi zilele libere plătite prin contractul
colectiv de muncă (art. 145 alin. 3).
De asemenea, la stabilirea concediului
de odihnă, art. 145 alin. 4 din Codul
muncii, se consideră perioade de

Art. 7 din Directiva 2003/88 activitate prestate și zilele în care
stabilește

că

durata

minimă

a salariatul s-a aflat în:

concediului de odihnă anual plătit este de 4 săptămâni.

muncii, durata efectivă se stabileşte
prin contractul individual de muncă,
cu respectarea legii şi a contractului
colectiv de muncă aplicabil şi se
firesc,

activitatea

proporţional

pot

contractul
pentru

incapacitate

prestată

într-un

- concediu de maternitate;
- concediu de risc maternal;
-concediu pentru îngrijirea copilului
bolnav.
Dacă una din aceste cauze a

cu survenit în perioada în care salariatul
an se află în concediu de odihnă, acest

calendaristic.
Se

pentru

temporară de muncă;

Conform art. 145 alin. 2 din Codul

acordă,

concediul

concediu se întrerupe, urmând ca
negocia

astfel,

individual

fidelitatea

de

prin

muncă,

angajatului

în

unitate, pentru fiecare an vechime zile

acestuia să îi fie reprogramate zilele
de concediu de odihnă, după încetarea
acestor

cauze

de

întrerupere,

enumerate mai sus.

de concediu de odihnă în plus.
www.unelm.ro
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De asemenea, dacă intervin anumite concediul de odihnă în perioada în
situaţii (salariatul este chemat să care a fost programat, cu excepţia
îndeplinească îndatoriri publice sau situaţiilor expres prevăzute de lege
obligaţii militare; urmează sau trebuie atunci când, din motive obiective,
să urmeze un curs de calificare, concediul nu poate fi efectuat.
recalificare,

perfecţionare

sau

specializare, salariatul este rechemat
la serviciu) concediul de odihnă se
suspendă. Zilele de concediu rămase
se vor reprograma după ce au încetat
situaţiile respective

sau,

la

Compensarea în bani a concediului
neefectuat este permisă numai în
cazul încetării contractului individual
de muncă (art. 146 alin. 4).

data

Concediul de odihnă pentru a putea

stabilită printr-o nouă programare în fi

efectuat

trebuie,

mai

întâi,

cadrul aceluiaşi an calendaristic. Dacă programat, în condiţiile art. 148 din
a intervenit unul din cazurile de Codul muncii.
suspendare

a

concediului, Programarea se face de angajator cu

indemnizaţia nu se restituie.

consultarea sindicatului sau, după

Angajatorul are obligația de a
acorda concediul de odihnă anual
salariaților. Este un drept stabilit prin
lege, și garantat tuturor salariaților, el
nu poate forma obiectul unei cesiuni,
renunțări

ori

limitări,

așa

cum

prevede art. 144 din Codul muncii.
De asemenea, există și obligația
salariatului stabilită prin art. 149 din
Codul muncii, de a efectua în natura
30

caz, a reprezentanţilor salariaţilor,
pentru programările colective, ori cu
consultarea

salariatului,

pentru

programările individuale. Ea poate
interveni până la sfârşitul anului
calendaristic pentru anul următor.
Întotdeauna, se acordă, mai întâi
concediile din anul anterior, zilele
restante pe care salariatul nu a apucat,
din diferite motive, să le ia în anul
Nr. 2 / 2015
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trecut, apoi se acordă concediul pe cheltuielilor de transport dus şi întors,
anul în curs. Zilele de concediu nu se din localitatea unde este detaşat, în
pierd, asa cum se stabilește în art. 144 localitatea unde se află, potrivit
din Codul muncii, citat mai sus.

contractului, locul său de muncă

Pentru perioada concediului de
odihnă salariatul beneficiază de o
indemnizaţie de concediu, care nu
poate fi mai mică decât salariul de
bază, indemnizaţiile şi sporurile cu
caracter permanent cuvenite pentru
perioada
contractul

respectivă,
individual

prevăzute
de

în

muncă

obişnuit. Fireşte, aceste cheltuieli se
suportă de unitatea care beneficiază
de detaşare. În lipsa unor precizări
pentru

acordarea

cheltuielilor,
generale

se

şi

decontarea

aplică

privind

normele

delegarea

sau

detaşarea în afara localităţii unde se
află locul de muncă.59

(alin.1).58 Ea reprezintă media zilnică
Lector univ. dr.
Laura GEORGESCU

a drepturilor salariale menţionate din
ultimele 3 luni anterioare celei în care

Faculatatea de drept și științe
administrative
Universitatea Ecologică,

este efectuat concediul, multiplicată
cu numărul de zile de concediu
(alin.2).

Avocat, Baroul București,

Indemnizaţia se plăteşte de către

Expert legislația muncii

angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare
înainte de plecarea în concediu.
Personalul detaşat în altă localitate,
căruia i se acordă concediul în timpul
detaşării, are dreptul la rambursarea
58

Art. 150 din Codul muncii
www.unelm.ro

59

Alexandru Țiclea, Tratat…, p. 565.
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Ce nu se știe întotdeauna despre
conținutul
tul obligatoriu al contractului
colectiv de muncă, regulamentului intern
și contractului individual de muncă
legale. Cele subliniate, însă, nu rezultă
din
in prevederile ce vizează cuprinsul
”obișnuit”
șnuit” al actelor, cum ar fi art. 17
sau art. 242 din Cod.
Vom arăta și care este impactul

Ana Ștefănescu
Lector univ. dr.

alegerii ținând cont de ”interacțiunea”
dintre sistemul actelor cu caracter
normativ care reglementează relaţiile

1. Preliminariii

de muncă şi sistemul documentelor de
evidenţă a personalului.

Potrivit Codului muncii, se pot
stabili, fie prin contractul colectiv de

2. Despre sistemul actelor cu

muncă, fie prin regulamentul intern,

caracter normativ care

fie prin contractul individual de

reglementează relaţiile de muncă

muncă anumite aspecte obligatorii ale
relațiilor de muncă. Aceste materii
trebuie să intre, deci, în conținutul
unuia dintre actele enumerate; numai

Din sistemul actelor normative
care reglementează relaţiile de muncă
fac parte şi aşa-numitele
numitele60 „acte

actul, în sine, se poate alege, dar și
această alegere are limitele sale
32

60
Desigur, în domeniul elaborării actelor
normative, Constituția
ția României, revizuită și
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normative întocmite sau negociate de
angajator”

61

Observăm, deci, că raporturile

- regulamentele interne juridice de muncă, în ansamblul lor,

şi regulamentele de organizare şi sunt reglementate atât de organe ale
funcţionare,

respectiv

contractele statului cât şi, în sens larg, desigur, de
angajator prin consultare62, respectiv

colective de muncă.
Prin această denumire, am vizat

negociere (cu angajaţii).
Este vorba de un sistem al actelor

surprinderea fizionomiei lor juridice:
- sunt

acte

juridice

cu

caracter cu

caracter

normativ

care

normativ - forme de exprimare reglementează relaţiile de muncă ce
concretă a unor norme juridice de „implică în mod necesar o anumită
muncă;

structură a elementelor componente, o

- din punct de vedere material, conţin ierarhie şi organizare a lor”; regula
(enunţate

in este că orice act juridic din acesta

abstracto pentru situaţii tipice);

trebuie să fie conform cu cele care au

reguli

abstracte

- (în consecinţă)

au un caracter forţă juridică superioară63.

general, relativ permanent şi produc
efecte juridice ca orice act alt act
legislativ
statală)

(normativ,
asupra

de

origine

contractului

individual de muncă.

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, de exemplu, rețin expresia de ”acte
normative” doar în ceea ce privește actele de
origine statală.
61
A se vedea Ana Ştefănescu, Acte normative
întocmite sau negociate de angajator, în
„Revista română de dreptul muncii” nr. 6/2012,
p. 57-86.
www.unelm.ro

62
A se vedea art. 242 din Codul muncii - Legea
nr. 53/2003, republicată, modificată ulterior.
63
A se vedea în ceea ce privește sistemul
actelor normative (de origine statală), de
exemplu, Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul
muncii, Ediţia a VIII-a, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2014, p. 40.
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3. Sistemul actelor cu caracter

Pentru a întocmi corect un anumit

normativ care reglementează

document de evidenţă a personalului,

relaţiile de muncă şi sistemul

în principal un contract individual de

documentelor de evidenţă a

muncă, trebuie să cunoaştem regimul

personalului

juridic aplicabil respectivului raport
de muncă67 şi ”interacţiunea” celor

Pentru ca normele din contractele
colective de muncă sau regulamentele
interne să fie puse în aplicare64,

două sisteme la care ne-am referit,
precum şi a elementelor care îl
alcătuiesc68.

trebuie să existe contracte individuale
de muncă, deoarece prin acestea din

De

asemenea,

trebuie

să

ne

urmă ia naştere un anumit raport raportăm corect la situaţia de fapt
juridic individual de muncă.

pentru care se întocmește respectivul
document - într-adevăr, „existenţa

La rândul lor, aceste acte juridice
cu caracter individual, împreună cu

relaţiei de muncă nu depinde de
denumirea pe care părţile o dau

actele lor secundare, fac parte din așanumitul65 sistem al documentelor de
evidență a personalului66.

64
A se vedea: Liviu Pop, Tratat de drept civil.
Obligaţiile. Volumul II. Contractul, Ed.
Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p. 592 în
Ion Traian Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic
de drept al muncii, Editura Universul juridic,
Ediţia a III-a, Bucureşti, 2014, p. 175.
65
A se vedea, de exemplu, referirea la acest
sistem
în
standardul
ocupațional
al
inspectorului/referentului resurse umane pe
http://www.anc.edu.ro/uploads/SO/Referent.Re
surseUmane.pdf
66
A se vedea și Ana Ştefănescu, The place of
human resources inspector among industryspecific occupations and the importance of
34

mastering labor legislation (Locul inspectorului
de resurse umane printre ocupaţiile specifice
domeniului şi importanţa cunoașterii legislaţiei
muncii) în “Journal of legal studies”, Anul IX,
Nr. 3-4/2014, p. 110.
67
Laura Georgescu, Ana Ştefănescu, Unele
discuţii privind regimul juridic aplicabil
raporturilor de muncă, în „Revista română de
dreptul muncii” nr. 8/2012, p. 20-23.
68
A se vedea și Ana Ştefănescu, Raporturile
juridice individuale de muncă și sistemul
documentelor de evidență a personalului, în
cadrul cursului de calificare (de 1080 ore)
pentru ocupaţia „inspector resurse umane”,
finanţat prin proiectul cu fonduri europene
„PROGRES - Susţinerea egalităţii de şanse şi
promovarea
profesională
a
femeilor”,
Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din
Galaţi, 2014-2015.
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convenţiei pe care o încheie, ci de ele; o asemenea alegere, însă, produce
condiţiile de fapt în care este prestată efecte diferite în funcție de locul și
activitatea”69.

rolul lui în sistem.

4. Aspecte obligatorii ale relaţiilor
de muncă în funcție de actul juridic
posibil ales

„Pentru exemplificare, evidenţiem
că, potrivit Codului muncii, se pot
stabili, fie prin contractul colectiv de
muncă

aplicabil,

fie

prin

Nu doar ideile prezentate anterior regulamentul intern:
sunt importante pentru verificarea – felul în care urmează să se realizeze
conținutului legal valabil al actelor

verificarea prealabilă a aptitudinilor

juridice ce aparțin unuia dintre cele

profesionale

două

70

sisteme ,

ci

și

aceea

şi

personale

ale

că

persoanei care solicită angajarea, în

legiuitorul permite stabilirea unor

cazul în care legea nu dispune altfel

aspecte obligatorii în relaţiile de

[art. 29 alin. (2)];

muncă în asemenea acte alternativ – – condiţiile

în

care

se

suspendă

din primului sistem şi/sau din cel de-

contractul individual de muncă în

al doilea. Este vorba, deci, de

situaţia absenţelor nemotivate ale

posibilitatea alegerii legale a actului și

salariatului [art. 51 alin. (2)];

nu a materiei, în sine, care vizează – procedura de evaluare profesională a
conținutul obligatoriu al unuia dintre

salariaţilor [art. 63 alin. (2)]71;
– modul

concret

de

stabilire

a

69

Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii,
op. cit., p. 20.
70
Pentru detalii referitoare la procedura de
stabilire a conținutului contractului indvidual de
muncă, a se vedea Ana Ştefănescu, Laura
Georgescu, Stabilirea elementelor generale
obligatorii într-un contract individual de muncă
„standard”–
legislaţie,
procedură,
management, aspecte practice, în „Revista
română de dreptul muncii” nr. 9/2014, p. 35-50.
www.unelm.ro

programului de lucru inegal în
cadrul săptămânii de lucru de 40 de
71
În ceea ce priveşte, „procedura de evaluare
profesională a salariaţilor” se stipulează chiar
expres, în aceste prevederi că prioritate are
”reglementarea” prin „contractul colectiv de
muncă aplicabil”.
35
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ore, precum şi în cadrul săptămânii

Aşadar,

de lucru comprimate [art. 116 alin.  dacă există un „contract colectiv de
(1)];

muncă aplicabil” la nivelul unui

– condiţiile în care se exercită dreptul

angajator (cel de „unitate”, „grup de

la pauza de masă şi la alte pauze de

unităţi”, „sector de activitate”) şi

către salariaţi [art. 134 alin. (1)];

conţine clauze cu privire la cele

– excepţiile de la regula potrivit căreia

enumerate mai sus, angajatorul nu

pauzele de mai sus nu se includ în

va stabili prin regulamentul intern

durata zilnică normală a timpului de

reguli sau dispoziţii privind acelaşi

muncă [art. 134 alin. (3)];

obiect, decât derogând în favoarea

– stabilirea

zilelor

din

cursul

salariaţilor, iar

săptămânii de lucru în care poate fi  dacă

angajatorul

a

stabilit

în

acordat repausul săptămânal [art.

regulamentul intern dispoziţii având

137 alin. (2)];

ca obiect cele enumerate, înainte de

– stabilirea evenimentelor familiale

a-i fi opozabil un atare contract

deosebite şi numărul zilelor libere

colectiv, la momentul intrării lui în

plătite pentru acestea [art. 152 alin.

vigoare, se vor aplica, de drept,

(2)];

dispoziţiile (mai favorabile ale)

– durata concediului fără plată pentru
rezolvarea unor situaţii personale
[art. 153 alin. (2)];

contractului.
Suplimentar, însă, desigur, pot fi
prevăzute de către angajator, prin

– modul concret de informare a regulamentul intern, cu consultarea
fiecărui
conţinutul

salariat

cu

privire

regulamentului

[art. 243 alin. (3)].

la angajaţilor, reguli ce privesc buna

intern executare a clauzelor contractuale.
Pentru

angajator,

avantajul

cuprinderii aspectelor menționate în
36
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regulamentul intern este acela că ceea

psihică beneficiază de compensaţie

ce a stabilit unilateral (chiar cu

bănească [art. 64 alin. (5)];

consultarea
reprezentanților

sau - durata termenului de preaviz în

sindicatului
salariaților)

poate

- alte condiţii specifice privind munca

retrage sau modifica tot unilateral.
Pentru că negocierea colectivă
este

superioară

(ca

forţă)

atât

negocierii individuale, cât şi puterii de
”reglementare” (în sens larg, desigur)
a angajatorului, în contractul colectiv
de muncă ar trebui să fie prioritare72 şi
acele drepturi, obligaţii sau modalităţi
de aplicare a altor dispoziţii legale sau
contractuale specifice, care, aşa cum
am arătat73, pot fi stabilite, potrivit
Codul muncii, alternativ:
a) fie prin contractul colectiv de
muncă, fie prin contractul individual
de muncă:
- condiţiile în care salariatul concediat
pentru inaptitudine fi zică şi/sau
72

A se vedea Ana Ştefănescu, Acte normative
întocmite sau negociate de angajator, op. cit.,
p. 66.
73
A se vedea Răducan Oprea, Ana Ştefănescu,
Consideraţii privind conţinutul contractului
individual de muncă, în “Revista română de
dreptul muncii” nr. 7/2011, p. 16-17.
www.unelm.ro

cazul demisiei [art. 81 alin. (4)];

la domiciliu, decât cele reglementate
expres [art. 110 alin. (2)];
- sectoarele de activitate, unităţile sau
profesiile pentru care se stabileşte o
durată zilnică a timpului de muncă
mai mică sau mai mare de 8 ore [art.
115 alin. (1)];
- sporul pentru munca suplimentară
[art. 123 alin. (2)];
- salariaţii
asigură

cărora
hrană,

angajatorul
cazare

sau

le
alte

facilităţi (art. 165) ;
b) fie prin contractul colectiv de
muncă, fie prin contractul individual
de muncă, fie a regulamentului intern:
- condiţiile în care salariaţii urmează
să

respecte

clauza

de

confidenţialitate [art. 26 alin. (1)];
- drepturile şi obligaţiile părţilor care
pot exista pe durata suspendării
contractului individual de muncă,
37
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exclusiv prestarea muncii şi plata mai multă forţă în a-şi impune
drepturilor de natură salarială [art. soluţiile în faţa celor promovate de
49 alin. (3)];

angajator/organizaţia patronală, decât

- data la care se plăteşte salariul [art. fiecare salariat în parte. Asemenea
soluţii – în aceeași materie - sunt

166 alin. (1)].
Forţa

juridică

colectiv de

muncă

a

„contractului
aplicabil” se

impune asupra regulamentului intern
(care se întocmeşte exclusiv la nivelul
unui angajator), chiar şi atunci când
Codul muncii stabileşte posibilitatea
alternativei
reglementare.

obiectului

de

”Problema

devine

interesantă, mai cu seamă, atunci când
la nivelul unităţii nu s-a încheiat un
contract colectiv de muncă, devenind
aplicabil cel de la nivelul superior”. 74

pragul de plecare pentru negocierile
individuale care pot conduce la soluţii
şi mai favorabile salariaților. Dar,
dacă soluţiile privind o anumită
problemă au fost deja cuprinse în
contractele individuale şi ulterior, îşi
produce efectele un contract colectiv
care conţine soluţii mai favorabile în
materie, acestea din urmă se vor
impune – actul cu caracter normativ
modifică de drept actul individual
(contractul individual de muncă).

De altfel, negocierea colectivă nu

Lect. univ. dr.

este subsecventă celei individuale în

Ana ȘTEFÂNESCU

cazul identităţii de obiect. În sensul

Expert legislația muncii

că, în mod logic, ar trebui să fie mai
favorabilă

-

se

sindicatul/organizaţia

presupune

că

sindicală

are

74
A se vedea Ana Ştefănescu, Acte normative
întocmite sau negociate de angajator, op. cit.,
p. 63.
38
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Modificarea contractului
individual de muncă
H.G.

500/2011

privind

registrul

general de evidență
ță a salariaților.
Contractul individual de muncă se
încheie în formă scrisă, în limba
română, pe baza consimțământului
consim
părților.

Conținutul
ținutul

acestuia

este

stabilit de prevederile art. 17 alin. (3)
și (4) din Codul muncii precum și de

Corneliu Bențe
Președinte U.N.E.L.M.

Ordinul

ministrului

muncii

nr.

64/2003 pentru aprobarea modeluluimodelului
cadru al contractului individual de

Potrivit art. 10 din Codul muncii
contractul individual de muncă este
contractul

în

temeiul

căruia

muncă.
Orice modificare a unuia dintre

o elementele
ntele contractului individual de

persoană fizică, denumită salariat, se muncă, în timpul executării acestuia,
obligă să presteze munca pentru și sub impune încheierea unui act adițional
adi
autoritatea unui angajator, persoană la contract, într-un
un termen de 20 de
fizică sau juridică, în schimbul unei zile lucrătoare de la data apariției
apari
remunerații

denumite

salariu.

În modificării, cu excepția
ția situațiilor în

același sens este și art. 2 alin. (1) din
www.unelm.ro
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care o asemenea modificare este

Analizând prin prisma clauzelor

prevăzută în mod expres de lege. sale, contractul individual de muncă
Conform art. 41 din același cod, are, în conținutul său o parte legală și
contractul individual de muncă poate una convențională.75
fi modificat numai prin acordul
părților, iar cu titlu de excepție,
modificarea unilaterală fiind posibilă
numai în cazurile limitativ prevăzute
de lege.

Observăm în cele de mai sus
întrepătrunderea dintre partea legală și
cea convențională a contractului [...].
Voința

părților

dispozițiile

concretizează

legale

în

limitele

Dacă art. 17 alin. (4) din Codul prevăzute, dar câmpul lor de acțiune
muncii prevede că orice modificare a este suficient de extins, nu numai în
unuia dintre elementele contractului ceea ce privește inserarea în contract a
individual

de

muncă,

în

timpul clauzelor obligatorii, ci și a altora, cu

executării acestuia, impune încheierea condiția să fie licite și morale.76
unui act adițional la contract, art. 41
alin (3) prevede că

modificarea

contractului individual de muncă se
referă la oricare dintre următoarele
elemente:
a)

Durata contractului;

b) Locul muncii;
c)

Felul muncii;

Vom analiza, în cele ce urmează,
fiecare

element

al

contractului

individual de muncă, și în funcție
natura lor, legală sau convențională,
vom stabili posibilitatea de modificare
a acestora, consensuală, unilaterală
sau prin efectul legii:

d) Condițiile de muncă;
e)

Salariul;

f)

Timpul de muncă si timpul de
odihnă.
40

75

Ion Traian Ștefănescu, durata și conținutul
contractului individual de muncă, în ”Raporturi
de muncă” nr. 6/1997, p. 59-63.
76
Alexandru Țiclea, Tratat de dreptul muncii,
ediția a VIII a, Editura Universul Juridic, 2014,
p. 387.
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a) Identitatea părților – obligație

în mod grav viața personală și

legală fără de care contractul

timpul liber al salariatului. Astfel,

individual de muncă nu ar putea fi

dacă la încheierea contractului

încheiat. Obligația părților este de

individual de muncă salariatul a

informare reciprocă, fiind exclusă

avut

negocierea acestui element, dar

rezonabilă între domiciliu și locul

impune încheierea în formă scrisă

său de muncă, distanță ce ar fi fost

a unui act adițional așa cum

parcursă în 20 de minute de

prevede art. 17 alin. (5) din Codul

exemplu, nu este acceptabil ca pe

muncii.

parcursul executării contractului

b) Locul de muncă – obligație legală
și clauză esențială a contractului
individual

de

modificare

a

muncă.
locului

Orice
muncii

impune acordul de voință al
părtilor. Prin excepție, angajatorul
poate modifica temporar locul
muncii prin detașare sau delegare
în condițiile legii. Apreciem că
este posibil ca angajatorul să poată
modifica unilateral și definitiv

în

vedere

o

distanță

individual de muncă angajatorul să
stabilească unilateral și definitiv
modificarea locului de muncă la o
distanță mai mare, ce ar putea fi
parcursă în 60 de minute, chiar
dacă noul loc de muncă se află în
interiorul

aceleiași

localități.

Oricare ar fi modalitatea prin care
a fost modificat locul muncii se
impune

încheierea

unui

act

adițional sau decizie, după caz.

locul muncii, dintr-un birou în c) Sediul sau după caz domiciliul
altul, de la un etaj la altul, dintr-o

angajatorului - obligație legală

clădire în alta, dar în interiorul

fără de care contractul individual

aceleiași localități cu condiția ca

de muncă nu ar putea fi încheiat.

această modificare să nu afecteze

Obligația angajatorului este de

www.unelm.ro
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informare,

fiind

exclusă e) Atribuțiile postului - obligație

negocierea acestui element, dar

legală

impune încheierea în formă scrisă

contractului individual de muncă.

a unui act adițional așa cum

Așa cum am arătat mai sus,

prevede art. 17 alin. (5) din Codul

angajarea se poate face numai pe

muncii.

baza aptitudinilor, a calităților și a

d) Funcția - obligație legală și clauză
esențială a contractului individual
de muncă. Dat fiind caracterul
intuitu personae al contractului
individual de muncă, angajarea se
poate

face

numai

pe

baza

aptitudinilor, a calităților și a
competențelor detinute de către
persoana care solicită angajarea.
Prin urmare, orice modificare a
acestui element impune, în primă
fază,

verificarea

aptitudinilor

prealabilă

profesionale

a
și

personale ale salariatului pentru
exercitarea noilor atribuții, iar apoi
realizarea acordului de voință
consființit print-un act aditional la
contractul individual de muncă.

42

și

clauză

esențială

a

competențelor detinute de către
persoana care solicită angajarea,
deci fișa postului nu se întocmește
în

funcție

de

calitățile

pretendentului,

ci

dimpotrivă,

acesta

să

corespundă

trebuie

atribuțiilor

stabilite

de

către

angajator77, în conformitate cu art.
40 alin (1) lit. b) din Codul
muncii. Prin urmare, apreciem că
angajatorul
unilateral

poate

modifica

atribuțiile

din

fișa

postului numai în măsura în care
această modificare nu modifică și
felul muncii și nu presupune
depășirea
lucru.

În

timpului
acest

maxim

caz

de

obligația

angajatorului este de informare în
77
Ion Traian Ștefănescu, Tratat teoretic și
practic de drept al muncii, ediția a II a, Editura
Universul Juridic, 2012, p. 312.
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scris a salariatului, prezentând în

salariatului

acest sens o nouă fișă de post,

individual

fiind exclusă negocierea.

consecintă, interpretând coroborat

f) Criteriile de evaluare - obligație
legală

și

clauză

esențială

a

contractului individual de muncă,
însă

circumscrie

obligației

informare

a

salariatului

exclusă

negocierea

element.

Salariatul

de
fiind

acestui
nu

este

îndreptățit să ignore legea, ia la
cunoștință, fără a se negocia, că,
pe

parcursul

executării

contractului de muncă, angajatorul
este în drept, în puterea legii, să
emită anumite acte unilaterale

de

contractul
muncă.

În

prevederile art. 40 alin. (1) lit. d)
și f), a art. 242, precum și a art. 17
alin. (3), apreciem că este atributul
exclusiv al angajatorului de a
stabili

criteriile

de
că

evaluare

profesională

și

modifica

unilateral,

le

poate
prin

modificarea, în primul rând, a
Regulamentului intern, având însă
obligația de a informa salariatul
printr-un act adițional la contractul
de muncă așa cum prevede art. 17
alin. (5) din Codul muncii.

obligatorii pentru salariat78. De g) Riscurile

78

prin

specifice

postului

-

altfel, potrivit art. 40 alin. (1) lit.

obligație legală și clauză esențială

d)

a

și

f)

din

Codul

muncii,

contractului

de

angajatorul are dreptul să exercite

muncă.

controlul

de

este de informare, fiind exclusă

îndeplinire a sarcinilor de serviciu

negocierea acestui element, dar, în

utilizând criteriile de evaluare așa

cazul

cum

prin

încheierea în formă scrisă a unui

Regulamentul intern și comunicate

act adițional așa cum prevede art.

au

asupra

fost

modului

stabilite

Obligația

individual

angajatorului

modificării,

impune

17 alin. (5) din Codul muncii. Ar
Ion Traian Ștefănescu, op. cit. p. 246
www.unelm.ro
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fi ilogic să admitem că acest

stabilesc

element se supune negocierii atâta

prelungirea acestuia întemeiată pe

vreme cât acestea se înscriu în

unul din motivele prevăzute de art.

riscurile inerente postului, ce au

82 alin. (3) și a art. 83 din Codul

fost evaluate la nivel de unitate, nu

muncii.

pot

fi

înlăturate,

și

impun

elaborarea unui plan de prevenire
a

accidentelor

de

muncă

și

protecție a salariaților împotriva
îmbolnăvirii profesionale.
h) Data

de

la

care

de

acord

j) Durata concediului de odihnă la
care salariatul are dreptul obligație legală

fără

de

care

contractul individual de muncă nu
ar putea fi încheiat. Părție sunt

contractul

libere

să

urmează să își producă efectele –

concediului

obligație legală

respectarea

fără

comun

de

care

negocieze
de

durata

odihnă,

durate

cu

minime

contractul individual de muncă nu

prevăzute de lege sau de contractul

ar putea fi încheiat. Părție sunt

colectiv de muncă aplicabil.

libere să negocieze data la care
modificările contractului de muncă
își vor produce efecte, iar în
situația

modificării

unilaterale,

obligația de informare așa cum
este prevăzută de art. 17 alin. (5)
din Codul muncii.

k) Acordarea preavizului și durata
acestuia- obligație legală fără de
care

contractul

individual

de

muncă nu ar putea fi încheiat.
Părție sunt libere să negocieze
durata preavizului, cu respectarea
durate

minime

sau

maxime

i) Durata contractului – în cazul

prevăzute de lege sau de contractul

contractului individual de muncă

colectiv de muncă aplicabil. În

pe

situația modificării prin lege a

44

durată

determinată,

parțile
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duratei

durata

de muncă nu ar putea fi încheiat,

executării contractului, angajatorul

părțile fiind obligate să respecte

este obligat să pună în acord

durata maximă a muncii așa cum

contractul individual de muncă cu

este prevăzută de lege.

noile

preavizului,

prevederi

urmare,

pe

legale.

obligația

Prin

angajatorului

este de informare în scris a
salariatului,

este

exclusă

negocierea, dar impune încheierea
unui act adițional așa cum prevede
art. 17 alin. (5) din Codul muncii.

l) Salariul de bază și alte elemente
constitutive - obligație legală fără
de care contractul individual de
muncă nu ar putea fi încheiat.
Părție sunt libere să negocieze
salariul,

însă

posibilitatea

să

fără

a

negocieze

avea
un

salariu mai mic decât salariul
minim brut pe economie ori mai
mic decât salariu minim negociat
prin contractul colectiv de muncă
aplicabil.
m) Durata muncii - obligație legală
fără de care contractul individual
www.unelm.ro

n) Indicarea contractului colectiv de
muncă aplicabil - obligație legală
fără de care contractul individual
de muncă nu ar putea fi încheiat.
Obligația angajatorului este de
informare,

fiind

exclusă

negocierea acestui element, atâta
vreme cât acest contract colectiv
de muncă a fost negociat cu
sindicatul

sau

reprezentanții

salariaților. În situația în care se
modifică

ori

se

prelungește

contractul colectiv de muncă, se
impune încheierea în formă scrisă
a unui act adițional așa cum
prevede art. 17 alin. (5) din Codul
muncii prin care se informează
salariatul

cu

privire

la

noul

contract colectiv aplicabil .
o) Clauza
formare

de

neconcurență,
profesională,

de
de
45
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mobilitate survenite,

confidențialitate,

de

sau

altă

orice

convențională

respectându-și

astfel

clauză obligația impusă de art. 17 alin. (1) și

-

obligație (2) din Codul muncii.

convențională prin care părție sunt
libere să negocieze, însă fără a
avea posibilitatea să stabilească * Acest articol va fi publicat pe larg
drepturi

sau

obligații

care în

contravin prevederilor legale.

Revista

Română

de Dreptul

Muncii.

În concluzie, din analiza textelor
legale,

constatăm

că

modificarea

contractului individual de muncă se
poate face numai prin încheierea unui
act adițional, acordul parților fiind
necesar

doar

pentru

modificarea

Drd. Corneliu BENȚE
Expert legislația muncii
Președinte U.N.E.L.M.

elementelor prevăzute de art. 41
alin.(3).
Dacă

pe

contractului

parcursul
individual

executării
de

muncă

intervin modificări (prevăzute de lege
sau

stabilite

unilateral

de

către

angajator) ale altor elemente decât
cele prevazute de art. 41 alin. (3),
angajatorul este obligat să încheie un
act adițional, prin care va informa
salariatul
46
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Protecția persoanelor cu handicap în
raporturile juridice de muncă
incluziunii sociale. În același text de
lege sunt prevăzute și drepturile
persoanelor
orientare,

cu

handicap

formare

pentru

profesională,

ocupare și angajare în muncă:
 Acces

gratuit

la

evaluare

și

orientare profesională, indiferent de
vârstă, tip și grad de handicap;
 A li se crea toate condițiile pentru

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

alegerea și exercitarea profesiei,
meseriei sau ocupației, pentru a
dobândi și menține un loc de

Potrivit

Legii

nr.448/2006

republicată, persoanele cu handicap

muncă, precum și pentru a promova
profesional;

sunt acele persoane cărora, mediul  De a munci și de a realiza venituri
social, neadaptat deficiențelor lor
în conformitate cu prevederile
fizice, senzoriale, psihice, mentale
legislației muncii, precum și cu
și/sau asociate, le împiedică total sau

dispozițiile speciale din lege;

le limitează accesul cu șanse egale la  De a fi încadrate în muncă conform
viața societății, necesitând măsuri de
pregătirii profesionale și capacității
protecție în sprijinul integrării și
www.unelm.ro
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de muncă, atestate prin certificatul autorizate, în sumă echivalentă cu
de încadrare în grad de handicap.

suma datorată la bugetul de stat.
Angajarea în muncă a persoanei cu

Obligații ale angajatorilor privind

handicap se poate realiza: pe piața

angajarea în muncă a persoanelor

liberă a muncii, la domiciliu sau în

cu handicap

forme protejate (loc de muncă protejat

Autoritățile și instituțiile publice,
persoanele

juridice,

publice

sau

private, care au cel puțin 50 angajați,
au obligația de a angaja persoane cu
handicap în proporție de cel puțin 4%
din nr. total de angajați, cu excepția
instituțiilor

publice

de

apărare

națională, ordine publică și siguranță
națională.

În

cazul

nerespectării

acestei prevederi persoanele juridice
pot opta pentru plata către bugetul de
stat a unei sume reprezentând 50% din
salariul de bază minim brut pe țară
înmulțit cu numărul de locuri de
muncă în care nu au angajat persoane
cu

handicap sau să achiziționeze

sau unitate protejată autorizată).
Unitățile protejate beneficiază de
anumite drepturi cum ar fi:
 Scutire

de

plata

autorizare

la

taxelor

de

înființare

și

reautorizare;
 Scutire de plată a impozitului pe
profit, dacă minim 75% din fondul
obținut prin scutire este reinvestit
pentru

restructurare

sau

achiziționare

de

echipamente

tehnologice

sau

amenajarea

locurilor de muncă protejate;
 Alte drepturi acordate de autoritățile
administrației

publice

locale,

finanțate din fonduri proprii.

produse sau servicii realizate prin
propria activitate a persoanelor cu
handicap angajate în unități protejate

48
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Drepturile persoanelor cu handicap

Perioada de probă la angajarea

încadrate în muncă / în căutarea

persoanelor cu handicap

unui loc de muncă

Potrivit art.31 alin.(2) din Codul

Persoanele încadrate în muncă / Muncii la încadrarea persoanelor cu
în căutarea unui loc de muncă handicap

verificarea

aptitudinilor

beneficiază de următoarele drepturi:

profesionale se realizează exclusiv

 Cursuri de formare profesională;

prin modalitatea perioadei de probă de

 Adaptare rezonabilă la locul de maxim 30 zile calendaristice, perioadă
muncă;

în care salariatul beneficiază de toate

 Consiliere în perioada prealabilă drepturile și are toate obligațiile
angajării și în timpul perioadei de prevăzute în legislația muncii, în
probă;

contractul

colectiv

de

muncă

 Posibilitatea de a lucra mai puțin de aplicabil, regulamentul intern și în
contractul individual de muncă. Însă,
8 ore/zi, în condițiile legii;
 Concediu de odihnă suplimentar de dispozițiile art.83, alin.(1), lit. d) din
Legea
nr.448/2006
republicată,
cel puțin 3 zile lucrătoare/an;
 Scutire de plata impozitului pe privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap,
salariu;
 Perioadă de probă la angajare,
plătită, de cel puțin 45 de zile
lucrătoare;
 Un previz plătit, de minim 30 zile
lucrătoare, acordat la desfacerea
contractului individual de muncă
din inițiativa angajatorului pentru
motive neimputabile acestuia.
www.unelm.ro

se află în contradicție cu prevederile
art.31 alin.(2) din Codul Muncii și
decide o perioadă de probă de minim
45 zile calendaristice.
Analizând raportul juridic existent
între

legea

specială

(Legea

nr.448/2006) și legea generală (Codul
Muncii),

în

materia

încadrării
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persoanelor cu handicap, constatăm că generală în acest caz - stabilește un
verificarea aptitudinilor profesionale previz ce nu poate fi mai mic de 20 de
pentru această categorie de angajați se zile lucrătoare, nefăcând distincție
va face exclusiv în cadrul unei între persoanele cu sau fără handicap.
perioade de probă plătită de cel puțin Și în acest caz
45 de zile lucrătoare, care stabilește respectiv

Legea

drepturi mai favorabile persoanelor cu republicată,

privind

legea specială,
nr.448/2006
protecția

și

handicap. Legiuitorul a avut în vedere promovarea drepturilor persoanelor cu
extinderea perioadei de probă tocmai handicap, stabilește la art. 83 lit. e),
pentru a da posibilitatea de a se evalua un termen de preaviz mai generos
modul în care activitatea desfăsurată pentru persoanele cu handicap de
ar pune în pericol sănătatea sau viața minim 30 zile lucrătoare. Iată că și
angajatului.

aici legiuitorul are în vedere nevoile

Pe de altă parte, această perioadă special a unei personae cu handicap
de probă este utilă și salariatului care căreia îi este necesară o perioadă mai
are posibilitatea să constate în ce îndelungată de a-și găsi un loc de
măsură prestarea muncii ar putea să îi muncă corespunzător capacității sale
agraveze

handicapul

și

dacă de muncă.

angajatorul asigură condițiile necesare
activității sale.

Drepturile angajatorilor
persoanelor cu handicap

Preavizul în cazul concedierii
salariatului cu handicap

Față de cele prezentate anterior,
este de observat că, la acest moment,

În cazul concedierii pentru motive legea din România oferă o protecție
care nu țin de persoana salariatului, substanțială persoanelor cu handicap,
art.75 alin.(1) din Codul Muncii - lege
50
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atât pentru angajarea acestora cât și pe  O subvenție, în condițiile art.80 din
parcursul derulării relațiilor de muncă.
La

rândul

lor,

și

angajatorii

Legea 76/2002 privind sistemul
asigurărilor

pentru

șomaj

și

beneficiază de o serie de drepturi,

stimularea ocupării forței de muncă,

cum ar fi:

pentru angajarea în muncă pe durată

 Deducerea, la calculul profitului

nedeterminată a absolvenților din

impozabil,
adaptării

a

sumelor

locurilor

de

aferente
muncă

rândul persoanelor cu handicap, pe
o perioadă de 18 luni;

protejate și achiziționării utilajelor  O subvenție, în condițiile art.85 din
și

echipamentelor

utilizate

în

Legea 76/2002 privind sistemul

procesul de producție de către

asigurărilor

persoana cu handicap;

stimularea ocupării forței de muncă,

 Deducerea la calculul profitului
impozabil,

angajatorilor

care,

și

în

raport cu numărul de angajați, și-au

transportul persoanelor cu handicap

îndeplinit obligația de a încadra în

de la domiciliu la locul de muncă,

muncă

precum

precum și angajatorilor care nu au

a

cheltuielilor

șomaj

cu

și

a

acordată

pentru

cheltuielilor

cu

persoane

handicap,

transportul materiilor prime și al

această

produselor

la

încadrează în muncă pe durată

domiciliul persoanelor cu handicap,

nedeterminată persoane cu handicap

angajată pentru muncă la domiciliu;

și le mențin raporturile de muncă pe

finite

la

și

de

 Decontarea din bugetul asigurărilor
pentru

șomaj

a

legală,

dacă

o perioadă de cel puțin 2 ani.

cheltuielilor

specifice de pregătire și formare a
persoanelor cu handicap;

www.unelm.ro

obligație

cu

Laurențiu BRÎNCUȘ
Expert Legislația Muncii
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Salarizarea angajaților români
detașați în U.E. – Germania și Suedia
legislației primului stat membru, cu
condiția

ca

durata

previzibilă

a

activității să nu depășească 24 de luni
și ca persoana să nu fi fost trimisă
pentru a înlocui o altă persoană
detașată.79 Conform Regulamentului
European, noțiunea de detașare este
diferită de cea din Codul MunciiLegea 53/2003 modificată ulterior de

Mirela-Adina Stan
Expert legislația
muncii

Legea 40/2011. Prin urmare, detașarea
conform legislației europene este de
fapt delegare conform legislației din

Persoana

care

desfășoară

o România pentru că salariatul va avea

activitate salariată într-un stat membru contractual activ la angajatorul ce îl
al

Uniunii

Europene,

pentru

un detașează, va desfășura activități în

angajator care își desfășoară în mod interesul angajatorului roman și va fi
obișnuit activitățile în acest stat plătit tot de acesta, între cei doi
membru, și care este detașată de existând o relație directă.
angajatorul

respectiv

în

alt

stat

membru pentru a lucra pentru un
angajator, continuă să fie supusă
52

79
Articolul 12 alineat 1 din Regulamentul (CE)
nr.883/2004
modificat
ulterior
prin
Regulamentul (UE) nr.1224/2012.
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Pentru

a

face

dovada

plății (b) durata minimă a concediilor

salariilor și a contribuțiilor și pentru anuale plătite;
ca

salariații

să

rămână

supuși (c) salariul minim, inclusive plata

legislației de securitate socială din orelor suplimentare;
România, angajatorul roman trebuie (d) condițiile de punere la dispoziție a
să obțină documentul portabil A1 de lucrătorilor,
la Casa Națională de Pensii Publice.
Statele membre se asigură că,
indiferent

de

legislația

aplicabilă

raporturilor de muncă, întreprinderile
garantează lucrătorilor detașați pe
teritoriul lor condiții de muncă și de
angajare cu privire la următoarele
aspect stabilite în statul membru pe
teritoriul

căruia

sunt

executate

lucrările:
-prin legi, reglementări și dispoziții
administrative
și/sau

în

special

de

către

întreprinderile intermediare
(e) securitatea, sănătatea și igiena la
locul de muncă;
(f) măsurile de protecție aplicabile
condițiilor de lucru și de angajare ale
femeilor

însărcinate

sau

lăuze,

copiilor și tinerilor;
(g) tratamentul egal al bărbaților și
femeilor, precum și alte dispoziții
legate de nediscriminare.80
Astfel,

conform

Directivei

Europene, un angajator român are
obligația de a acorda salariaților

-prin acorduri collective sau sentințe detașați salariul minim minim din țara
arbitrare cu aplicare generală, în europeană unde aceștia sunt detașați,
măsura în care acestea se referă la salariu reglementat prin legi sau prin
activitățile menționate în anexă:

contracte colective de muncă.

(a) perioadele maxime de lucru și
perioadele minime de odihnă;

www.unelm.ro
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reglementate prin contractile colective
Salarizarea angajaților detașați în

Începand cu 01.01.2014, a intrat în
pentru

cetățenii

români

dreptul deplin de circulație a forței de
muncă în Germania. Astfel, cetățenii
români nu mai au nevoie din acest
moment de autorizație de muncă
pentru a se angaja/a fi detașat la un
angajator german.
Detașările angajaților în Germania
sunt reglementate de Legea privind
detașarea angajaților și legea privind
angajările temporare - AEntG din 20
aprilie 2009. Principiul locului de
muncă stabilit prin această lege se
aplică nerestrictiv, adică angajatorul
este

obligat

să

acorde

tuturor

angajaților aceleași condiții de muncă
care sunt prevazute cel puțin în
contractual colectiv de muncă în
vigoare.

De

exemplu,

pentru

angajatorii din sectorul construcțiilor,
trebuie respectate condițiile de lucru
54

muncă.

Detașarea

angajatului

există atunci când un angajat german

Germania

vigoare

de

este împuternicit (autorizat) să dea
instrucțiuni în privința unui angajat
detașat.

Legea germană privind

detașarea

angajaților

prevede

că

angajatului detașat i se cuvine o
remunerație de muncă de aceeași
valoare ca

unui angajat german

comparabil.
Astfel,

mai

exact

remunerația

salariaților detașați este reglementata
de Legea detașărilor din Germania,
Directiva Parlamentului European și a
consiliului
precum

96/71/CE/16.12.1996
și

de

salariul

minim

reglementat. În cazul firmelor de
construcții germane, salariul minim
este

reglementat

colectiv

de

prin

muncă

contractual
în

industria

construcțiilor și se bazează pe salariul
orar tarifar general (brut, inclusive
adaosul/sporul

pentru

muncă

în

construcții). Astfel, diferența între
salariul autohton/intern și salariul
Nr. 2 / 2015
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datorat

conform

angajaților

în

legii

Germania

identificată/stabilită

cu

decontării

salariilor.

De

începand

cu

minim

brut

01.01.2015
pentru

un

detașării străinătate pentru societățile private.
trebuie Pentru

personalul

ocazia instituțiile

angajat

publice

decontarea

exemplu cheltuielilor privind deplasarea în
salariul străinătate și cuantumul minim al
muncitor diurnei

cuvenite

sunt

necalificat în construcții este de 11,15 reglementate prin H.G.518/1995,
Euro/oră.

Sporurile

în

pentru

cu

ore modificările ulterioare prin Legea

suplimentare sunt luate în considerare 118/2010 şi Legea 283/14.12.2011
dacă angajatul prestează efectiv ore privind unele drepturi și obligații ale
suplimentare. Acest spor de ore personalului

român

trimis

în

suplimentare se ridică la 25 % din străinătate pentru îndeplinirea unor
suma de plată rezultată din suma misiuni cu caracter temporar. Această
salariului minim și sporul de ore indemnizație de delegare numită și
suplimentare.
Pe lângă salariu, angajatul va primi
și indemnizația de delegare prevăzută
de art.44 alineat 2 din Codul Muncii Legea nr.53/2003 cu modificările și
completările ulterioare conform căruia
angajatul delegat are dreptul, pe lângă
plata cheltuielilor de transport și
cazare, la o indemnizație de delegare.
Legislația în vigoare nu impune o
valoare minimă a indemnizației de
detașare/delegare în România și în
www.unelm.ro

diurnă este primită de salariați în
valută și are ca scop acoperirea
cheltuielilor cu hrana, a cheltuielilor
uzuale și a cheltuielilor cu transportul
în interiorul localității în care își
desfășoară

activitatea.

Potrivit

prevederilor articolului 21 alineat (3)
litera

b)

cheltuielilor

din Codul
cu

fiscal,

indemnizația

suma
de

deplasare acordată salariaților pentru
deplasări în România și în străinătate
este deductibilă fiscal în limita a de
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2,5 ori nivelul legal stabilit pentru salariul minim doar valoarea ce
instituțiile publice. Astfel conform depașește 87,5 euro/zi.
legii H.G.518/1995 diurna minimă
reglementată pentru țările din Uniunea
Europeană este de 35 de Euro/zi cu
posibilitatea

deductibilității

până

2,5*35

la

fiscale

Euro/zi=87,5

Euro/zi.Valoarea ce depășește 2,5
peste

nivelul

minim

reglementat

pentru bugetari este considerat venit
salarial și se vor plătii contribuții și
impozit pe profit pentru această sumă.
Alocațiile specifice detașării sunt
considerate parte a salariului minim,
în măsura în care nu sunt vărsate cu
titlu de rambursare a cheltuielilor
suportate efectiv pentru detașare, cum
ar fi cheltuielile de transport, cazare și
masă.81 Astfel, potrivit Directivei
Europene valoarea diurnei externe
poate fi inclusă în valoarea totală a
salariului minim asigurat de angajator,
însă în România poate fi inclusă în

Întreprinderile de construcţie care
își au sediul în străinătate și care
detașează salariaţi pentru executarea
unor

activităţi

de

construcţii

în

Germania, participă la fel ca și
întreprinderile de construcţii cu sediul
în Germania la procedura casei de
concediu SOKA-BAU. Conform legii
germane,

angajatul

detașat

în

Germania are dreptul la concediu de
maxim 30 zile lucrătoare într-un an
calendaristic. Dreptul la concediu se
calculează pe baza zilelor de ocupare
în

muncă

calendaristice

a

angajatului
de

la

(zile

începerea

activității în Germania minus zilele
lipsă/absențe nemotivate, zilele de
concediu neplătite, zile de boală fără
continuarea plății salariului, zilele de
muncă în afara Germaniei). Pentru
fiecare 12 “zile de ocupare în muncă”
există dreptul la o zi de concediu de

81

Articolul 3 alineat 7 din Directiva
Parlamentului European și a Consiliului
96/71/CE din 16 decembrie 1996.
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acumulat în perioada de activitate pe Compensarea concediului presupune
șantiere în Germania. Societatea din existența unei cereri a angajatului.
România trebuie să plătească Casei Drepturile de concediu și drepturile de
SOKA-BAU o cotizație de 15,3% din compensația de concediu decad la
salariul brut lunar al salariaților sfârșitul

anului

calendaristic

care

detașați în fiecare lună, să completeze urmează după anul în care aceste
și să trimită lunar formularele privind drepturi au luat ființă. Soka-Bau
situația salariaților. Remuneraţia de plătește totuși o despăgubire pentru
concediu pentru un salariat detașat în concediul decăzut, în măsura în care
Germania

se

calculează

într-un nu a fost primită deja o compensație

procentaj de 14,25 % din salariu brut de concediu. Această despăgubire
acordat conform legii germane și poate fi cerută la Soka-Bau numai în
trebuie

plătită

de

către

firmă al doilea an calendaristic după anul în

salariaților detașați în cazul în care care au luat ființă drepturile de
efectuează concediul de odihnă pe concediu. Dacă angajatul nu a facut
teritoriul Germaniei. În acest caz în nici-o cerere în acest sens și lucrează
care salariatului detașat i se va plăti din nou în calitate de angajat cu
concediul, societatea își va recupera activitate lucrativă în construcții pe un
suma plătită de la SOKA-BAU. În șantier

din

cazul în care concediul nu a fost reactivează
acordat în perioada șederii la lucru în concediu.

Germania,
dreptul

atunci

se

complet

la

82

Germania, angajatul primește după 3
luni de la terminarea lucrului o
compensație

de

concediu

de

la

Casa/Fondul de asigurare socială în
construcții
www.unelm.ro

SOKA-BAU.

82
http://www.soka-bau.de/sokabau_2011/desktop/de/download/europa_ag_ru
maenisch.pdf
57

Revista Cafeneaua de Dreptul Muncii

minim, iar în cazul în care societatea
Salarizarea angajaților detașați în

la care a fost detașat salariatul român

Suedia

a încheiat un acord colectiv de muncă

Pentru detașarea salariaților români
pe teritorul Suediei este necesar
aplicarea pentru formularul portabil
A1 la fel ca pentru detașarea în orice
țară din cadrul Uniunii Europene.
Procedura

în

vederea

detașării

salariaților în Suedia este una mai
simpla,

angajatorii

români

fiind

obligați să înregistreze on-line pe siteul

instituției

suedeze

Work

Environment Authority următoarele:
identitatea salariaților detașați, durata
detașării, date privind persoana de
contact din Suedia, locația, numele

prin care este reglementat un salariu
minim, atunci există obligația ca
angajatorul roman ce detașează să
respecte această prevedere doar dacă
semnează contractual colectiv suedez.
Legile

ce

trebuie

respectate

de

angajatorii români și salariații detașați
pe teritoriul Suediei sunt: Legea
programului de lucru, Legea Work
Environment ce cuprinde obligațiile
angajatoriilor

privind

prevenirea

bolilor profesionale și a accidentelor
de muncă, măsuri privind sănătatea și
securitatea muncii, etc.

companiei, tipul de servicii/lucrări
desfășurate și date privind persoana
de contact din România. Astfel,
angajatorul își crează un cont pe site-

Mirela Adina STAN
Expert Legislația Muncii

ul http://posting.av.se și are obligația
înregistrării salariaților detașați cel
târziu în ziua în care aceștia încep să
muncească pe teritoriul Suediei.

În

Suedia nu este reglementat un salariu
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Scurt istoric al contractului individual de
muncă pe durată determinată
Drd. Marian Nicolae LĂPUȘTE

Concepția raporturilor de muncă și

de producție a apărut nevoia de

nevoia de exprimare legislativă a reglementare

sistematică

a

acestora începe să se evidențieze încă raporturilor de muncă, reglementare
de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, ce s-a întamplat cum era normal,
odată

cu

apariția

și

dezvoltarea treptat, începând chiar cu perioada

explozibilă a unei noi clase sociale, anterioară intrării în vigoare a Codului
burghezia. Această clasă socială a Civil în anul 1864.
apărut

ca

urmare

a

revoluției

tehnice83, a plus-producției, a nevoii
permanente de noi forțe de muncă. Ea
a determinat apariția și emanciparea
unei

noi categorii sociale, clasa

muncitoare, astfel că la începutul
secolului al XIX-lea, având în vedere
evoluția economică și a raporturilor
dintre forțele de productie și relațiile

Într-o primă opinie, adoptarea
legii pentru organizarea meseriilor,
creditului și asigurărilor muncitorești
reprezintă un punct de cotitură în
legiferarea relațiilor de muncă în
România din punct de vedere al
reglementării contractului de muncă
în special și a relațiilor de muncă în
general, asupra cărora Codul Civil de
sorginte franceză din 1864 nu a mai

83

avut
Apariția motorului cu abur
www.unelm.ro

nicio

influență

asupra
59

Revista Cafeneaua de Dreptul Muncii

reglementării contractului de muncă muncitorești),

iar

contractele

de

în special și a relațiilor de muncă în muncă (individuale și colective) au
general, de aici extrăgându-se ideea fost reglementate mai târziu, în anul
potrivit căreia contractul individual de 1929.
muncă nu a fost niciodata reglementat
de dispozițiile codului civil de la
1864. Se consideră că prin adoptarea
acestei

legi

pentru

organizarea

meseriilor, creditului și asigurărilor
muncitorești, lege ce se înscria în

După
legislației

o

atentă

vremii,

studiere
tindem

a
să

îmbrățișăm cea de-a doua opinie
doctrinară.
O dată cu înființarea Organizației

preocupările vremii, România tinde să Internaționale a Muncii în 1919,
facă parte din grupul țărilor cu lungă organizație la care România este parte
tradiție în reglementarea condițiilor de ca membru fondator, activitatea de
muncă, ceea ce îi va ușura calea spre legiferare capătă un nou elan. Sunt
aderarea la Organizația Internațională adoptate legi fundamentale, legi ce au
a Muncii.

o concepție înaintată pentru acea dată,

În viziunea altor doctrinari, legea
pentru

organizarea

meseriilor,

creditului și asigurărilor muncitorești
nu poate fi considerată primul cod al

de exemplu legi privind protecția
salariaților, care impresionează și
astăzi.
O a doua etapă a istoriei dreptului

muncii din România deoarece: legea muncii și implicit a contractului
nu

poartă

denumirea

de

cod, individual

de

muncă

pe

durată

reglementează domenii limitate, face determinată o poate constitui perioada
referire nu numai relații de muncă cuprinsă între 1944 si 22 decembrie
(formarea profesională), ci și la relații 1989. Pe fondul repunerii în vigoare a
de

securitate
60

socială

(asigurările constituției din 1923 s-a trecut la
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adoptarea

Legii

nr.

52/1945

ce inaugureze o nouă etapă de dezvoltare

reglementa relațiile cu privire la a legislației muncii, fapt ce s-a realizat
sindicatele profesionale, s-au abrogat prin apariția în 1950 a Codului
reglementările referitoare la regimul muncii. Acest cod constituie prima
muncii în timp de război prin Legea reglementare unitară ce introduce o
nr. 314/1946 și s-a procedat la serie de măsuri de garantare a
reorganizarea jurisdicției muncii prin stabilității în muncă a salariaților,
Legea

nr.

711/1946.

În

această repunând

pe

valori

și

principii

perioadă în care a avut loc și prima fundamentale noile relații și raporturi
naționalizare a principalelor mijloace juridice de muncă. Totuși, noul cod
de

producție,

potrivit

Legii

nr. este marcat de o viziune restrictivă,

119/1948, în legislația românească au am
coexistat

elemente

putea

contradictorii. excluzând

spune
sub

chiar
orice

rigidă,
formă

Astfel, pe de o parte au fost adoptate posibilitatea salariaților și a unităților
sub necesitatea cerințelor factorului de a negocia colectiv sau individual
politic la acea dată reglementări valorile salariale și/sau condițiile de
caracteristice orânduirii sociale de tip muncă.
socialist ce se afla la conducerea țării,
și pe de altă parte s-a continuat
aplicarea

unor

acte

normative

specifice perioadei interbelice.

În perioada anilor 1950-1973
relațiile și raporturile de muncă au
suferit unele nevoi evolutive ce s-au
concretizat prin acte normative cum ar

În perioada 1944-1950, pe aceste fi Legea nr. 5/1965 de protecție a
relități economice și sociale și în muncii, o nouă Lege a jurisdicției
condițiile promulgării constituției din muncii, Legea nr. 58/1968 sau Legea
1948 a apărut nevoia ce a condus la nr.

1/1970

adoptarea unui Cod al muncii care să disciplinei
www.unelm.ro

privind
muncii

organizarea
în

unitățile
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socialiste de stat. În anul 1973 a fost decembrie 1989, societatea a început
adoptat un nou Cod al muncii, ce are să parcurgă un proces complex și
în interiorul său corelări cu normele dificil de trecere de la o economie
de bază ale dreptului internațional al socialistă centralizată la economia de
muncii și pe care îl putem considera piață, deci la o altă viziune economică
în structura sa finală ca cel mai și, am putea spune, fără teama de a
avansat act normativ în materia greși, la o nouă orânduire socială.
raporturilor de muncă din cadrul
fostelor state socialiste și ca una dintre
cele

mai

moderne

viziuni

de

reglementare a relațiilor de muncă în
plan mondial.

Ca urmare a celor prezentate, în
perioada 1990-2003 putem considera
că, Codul muncii a rămas aplicabil în
principal
contractul

numai

cu

individual

privire
de

la

muncă,

În perioada 1973-1989, evoluția celelalte reglementări referitoare la
dreptului muncii a fost destul de lentă sănătate,

securitatea

în

muncă,

datorita faptului că satisfăcea nevoile jurisdicția muncii, contractul colectiv
societății românești la acea dată, de muncă au fost modificate și
singurele modificări semnificative pe adoptate, abrogându-se concomitent
care le-am putea menționa au fost cele reglementările anterioare.
referitoare

la

retribuirea

după

cantitatea și calitatea muncii ce își au
sediul materiei în Legea nr. 57/1974.
Ultima

parte

a

Ca urmare, o perioadă destul de
îndelungată

legislația

muncii

s-a

caracterizat în câmpul ei de aplicare

istoricului prin două categorii de norme juridice,

dreptului muncii pe care o prezentăm edictate

în

condiții

istorice,

se referă la perioada 1989-2014 când, economice, social-politice diferite:
după evenimentele violente de la 22
62
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a) norme anterioare momentului 1989 a fost supusă influențelor legislative
–

cele

referitoare

la

contractul europene,

creându-se

astfel

individual de muncă;

obligativitatea armonizării Codului

b) norme ulterioare anului 1989.

muncii

În concluzie, pentru a doua oară
în istoria modernă, legislația muncii
din

România

concomitent

a

în

produs

norme

efecte

de

drept

adoptate în socialism și norme de
drept adoptate în altă orânduire
socială, în capitalism, reașezându-se
astfel fenomenul invers produs între

titlu de aplicație obligatorie. Astfel,
deși Codul muncii a fost inițial clădit
pe

temeiul

societății

și

raporturilor

vedere
a

juridice

evoluția

reglementărilor
de

muncă,

societatea a simțit nevoia reașezării pe
noi baze a relațiilor de muncă, fapt ce
s-a

transpus

prin

apariția

legii

53/2003, adică Codul muncii, ce a fost

ideologiei

social-

democrate, ulterior, în anii 2005,
2006, 2009, dar mai ales în anul 2011
el a fost modificat sub impulsul
armonizării cu legislația europeană.
Ultima

în

Uniunii

Europene și regulamentele lor care au

1944-1950.
Având

Directivele84

cu

asupra

modificare

contractului

legislativă

individual

de

muncă pe durată determinată a avut
loc

ca

urmare

a

directive

2008/104/CE ce a fost transpusă în
legislația româna prin Hotărârea de
Guvern nr. 938 din 10 iunie 2004,

84

89/39/ privind securitatea si sanatatea in

modificat și completat expres sau munca; 93/104/CE din 23 noiembrie 1993
implicit.
O dată cu aderarea României la
Uniunea

Europeană

și

ratificarea

modificata prin directiva 2000/34/CE din 22
iunie 2000, completata cu directiva 2003/88/CE
din 4 octombrie 2003 ce reglementeaza anumite
aspecte ale organizarii timpului de lucru;
Directiva 2008/104/CE din 19 noiembrie 2008
privind munca prin agentul de munca temporar

tratatului de aderare, legislația muncii
www.unelm.ro
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republicată în Hotărârea de Guvern

muncii trebuie să țină seama de

Nr. 1256 din 21 decembrie 2011 și

partenerii sociali și încheierea

armonizată în legea 40/2011.

acordurilor colective de muncă
și a contractelor colective de

În

concluzie,

considerăm

că

muncă.

perfecționarea Codului muncii trebuie
să constituie o preocupare practic
permanentă,

ținându-se

cont

de

factorii:

Drd. Marian Nicolae LĂPUȘTE
Expert legislația muncii

1. Interni, adică cerințele izvorâte
și evidențiate de confruntarea
reglementărilor

legale

cu

practica socială ce se manifestă
atât în condiții normale de
dezvoltare, cât și în situații de
criză economică;

2. Externi, respectiv noile norme de
drept european și internațional al
muncii ce vor fi adoptate de
România ca parte a Organizației
Internaționale a Muncii și în
cadrul Uniunii Europene. În
această permanentă modificare și
evoluție a raporturilor, legislația
64
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Contractul sportivilor profesioniști
muncă, acesta este considerat valabil
încheiat și își produce efectele în
momentul manifestării în scris a
voinței celor două părți, angajat,
respectiv

angajator.

Contractul

individual de muncă este acel contract
în temeiul căruia o persoană fizică,
denumită salariat sau angajat, se
obligă să presteze o anumită activitate

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

pentru

și

angajator,

sub

autoritatea

persoană

juridică

unui
sau

voința persoană fizică, care la rândul său, se
concordantă a două sau mai multor obligă să plătească remunerația,
părți manifestată cu intenția de a denumită salariu și să asigure condiții
Contractul

reprezintă

desfășurării
activității,
produce efecte juridice, adică de a adecvate
naște, modifica sau stinge un raport menținerii securității și sănătății în
85
Mai
exact,
obiectul
juridic civil concret. Potrivit art. 1186 muncă.
Cod Civil, contractul se încheie în contractului menționat constă în

momentul

și

în

locul

în

care prestarea muncii de către salariat sub

acceptarea ajunge la ofertant. În
situația unui contract individual de
www.unelm.ro

85
Alexandru Țiclea- Tratat de dreptul muncii,
Legislație. Doctrină. Jurisprudență – ediția a
VII-a, revizuită și adăugită, 2013
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autoritatea unui angajator, în schimbul abrogate implicit, fiind inlocuite de
plății salariului.

contractele individuale de muncă pe

Potrivit art. 2 alin. (1) din Legea
Educației

Fizice

și

Sportului

nr.69/2000 educaţia fizică şi sportul
sunt activităţi de interes naţional
sprijinite de stat.

perioadă determinată. Din păcate,
însă, legislația specifică, mai exact
Legea Educației Fizice și Sportului
nr.69/2000, nu a fost modificată,
continuând să prevadă în dispozițiile
sale că sportivul profesionist este cel

În ultima vreme, cel mai des care pentru practicarea sportului
întâlnită

problemă

în

practica respectiv încheie cu o structură

cotidiană a raporturilor contractuale sportivă, în formă scrisă, un contract
dintre cluburi/echipele de sport și individual de muncă sau o convenţie
sportivii de performanță o reprezintă civilă în condiţiile legii.
încheierea de convenții civile în
vederea prestării activității. Așa cum
bine este știut, anterior modificării
Codului Muncii în anul 2003, pe cale
de

excepție,

puteau

fi

încheiate

convenții civile de prestări servicii
pentru desfășurarea, cu regularitate, a
unor activități care nu depășeau, în
medie, 3 ore pe zi în raport cu
programul lunar de lucru.

Potrivit Codului Civil în vigoare,
persoanele fizice ar putea încheia, în
calitate de prestatori, contracte de
prestări servicii pentru activități ce
au un caracter ocazional și care
exclud

subordonarea

beneficiarul

sa

față

serviciilor.

de

Munca

independentă poate fi prestată de către
PFA-uri în temeiul OUG 44/2008
publicată in Monitorul Oficial al

Prin OUG 55/2006, publicata in Romaniei, Partea I, nr. 328 din 25
Monitorul nr. 788 din 18 septembrie aprilie 2008 sau de către
2006,
66

convențiile

civile

au

fost profesioniști,

care

își

liber-

desfășoară
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activitatea

in

temeiul

unor

legi numai direct, ci şi cu personalul
angajat de întreprinzător în condiţiile

speciale de reglementare a profesiei.

Or, reglementarea sportivilor ca și legii.
liber-profesionști reprezintă încă un
subiect

sensibil,

neexistând

o

prevedere legală expresă în acest sens.
Subordonarea în cadrul raporturilor
juridice de muncă constă în dreptul
exclusiv

al

angajatorului

de

a

organiza, în condiţiile legii, munca
salariatului în colectivul său.

Sportivul, prin esența activității
sale, depinde de baza de antrenament
şi de echipamentul pe care-l primește
de la club, trebuie să se încadreze întrun program de lucru (antrenamente,
cantonamente,

participarea

la

competiții sportive, participarea la
activități de reclamă și publicitate în

Potrivit art. 19 din Normele favoarea clubului), iar regimul de
metodologice de aplicare a Codului activitate sportivă nu permite în
Fiscal

exercitarea

unei

activităţi realitate derularea nici unei alte

independente presupune desfăşurarea activități

remunerate.

Totodată,

acesteia în mod obişnuit, pe cont regulamentele sportive prevăd că un
propriu şi urmărind un scop lucrativ. sportiv poate încheia, pentru aceeași
Printre

criteriile

care

definesc perioadă de timp, un singur contract

preponderent existenţa unei activităţi cu un singur club.
independente sunt: libera alegere a
desfăşurării activităţii, a programului
de lucru şi a locului de desfăşurare a
activităţii; riscul pe care şi-l asumă
întreprinzătorul;

activitatea

se

desfăşoară pentru mai mulţi clienţi;
activitatea se poate desfăşura nu
www.unelm.ro

Art. 14 din Legea Educației Fizice
și Sportului nr. 69/2000 definește
sportivul profesionist, pe de o parte,
prin trimitere la licența de sportiv
profesionist, iar pe de altă parte, prin
trimitere la existența unei colaborări
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cu

o

structură

definiția

legală

sportivă.
a

Astfel, lua exemplul cel mai bine cunoscut la

sportivului nivel național, al fotbalistului sau

profesionist include sportivul într-o antrenorului unei echipe de fotbal care
categorie în baza înseși apartenenței hotărăște, înainte de expirarea duratei
sale la acea categorie! Așadar, licența contractuale, să renunțe la clubul cu
de profesionist decurge primordial din care colaborează în favoarea altuia.
angajarea permanentă a sportivului de Este lesne de înțeles că pentru o
către un club, și nu din adeziunea echipă aflată în plin an competițional
fotbalistului la un statut profesional această situație reprezintă nu numai o
anume (uniune profesionala a unei problemă de schimbare a tacticii de
profesii reglementate) precum în cazul joc, dar și o problemă de ordin
unor profesiuni liberale.

financiar sau o problemă care îi poate

Mai mult, Înalta Curte de Casație
și Justiție constată prin decizia nr.
3318/2011 că activitatea desfășurată
de

jucătorul

de

fotbal

nu

este

efectuată întâmplător și conjuctural și
nu îndeplinește criteriile legale pentru
a fi o activitate independentă.
O altă problemă controversată o
reprezintă

denunțarea

unilaterală

înainte de expirarea termenului de
valabilitate a contractului individual
de muncă pe perioadă determinată de
către sportivul de performanță. Vom
68

afecta performanța. Ce măsuri de
protecție își poate lua un angajator al
sportivilor pentru a preveni o astfel de
situație? Clauza penală inserată în
contractul

individual

de

muncă

reprezintă o soluție?
În doctrină, clauza penală a fost
definită ca

fiind acea

convenție

accesorie prin care părțile determină
anticipat

echivalentul

prejudiciului

suferit de creditor ca urmare a
neexecutării, executării cu întârziere
sau

necorespunzătoare

de

către
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debitorul său.86 Libertatea părților, minime

brute

pe

economie,

angajat – angajator, de a negocia angajatorul are posibilitatea să ceară
contractul individual de muncă nu instanței

de

judecată

obligarea

este absolută, prin urmare, inserarea salariatului la repararea prejudiciului.
în cuprinsul contractului individual de
muncă a unor clauze care contravin
legii, ordinii publice sau bunelor
moravuri sunt nule de drept.87

Pe de altă parte, perioada de
preaviz în cazul demisiei constituie un
alt dezavantaj cu care se confruntă
cluburile

sportive.

În

raporturile

Pe de altă parte, Codul Muncii juridice de muncă preavizul în cazul
prevede că în situația reparării unui demisiei este prevăzut în contractul
prejudiciu realizat de către angajat, individual de muncă și nu poate fi mai
angajatorul are obligația de a constata mare de 20 de zile lucrătoare pentru
și de a evalua paguba și în măsura în salariații cu funcții de execuție, și de
care

contravaloarea

acesteia

nu 45 de zile pentru salariații cu funcții

depășește valoarea a cinci salarii de conducere. Cum se aplică această
minime brute pe economie acesta prevedere legală în cadrul contractele
poate solicita salariatului, printr-o sportivilor profesioniști? Constatăm
notă

de

constatare

și

evaluare, cu ușurință că în situația în care un

recuperarea prejudiciului prin acordul jucător sau chiar antrenorului echipei
părților. În situația în care salariatul și-ar înregistra demisia, în timpul
nu este de acord cu nota de constatare anului competițional ( perioadă în
sau contravaloarea pagubei este mai care potrivit regulamentelor sportive,
mare decât valoarea a cinci salarii nu se pot face transferuri) acest fapt ar
86

Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, Instituții
de drept civil, edit. Hamangiu, 2012
87
Corneliu Bențe, Revista Română de Dreptul
Muncii nr. 4/2015 – Considerații privind clauza
penală în contractul individual de muncă
www.unelm.ro

pune clubul în fața unei situații
dificile în care ar trebui să schimbe
tactică de joc, obiective, ar pune chiar
69
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în pericol câștigarea unor titluri sau Muncii
medalii naționale, europene, mondiale imperativ

care

stabilește

sancțiunile

în

mod

disciplinare

sau olimpice. Cu alte cuvinte, ar putea aplicabile în raporturile juridice de
cauza prejudicii nu doar angajatorului, muncă.
ci a întregii echipe. Și nu în ultimul
rând, ar putea cauza clubului un
prejudiciu financiar semnificativ.
Un

alt

regimul

aspect

important

sancționatoriu

Art. 248 alin. (2) din Codul
Muncii dispune că în cazul în care,
prin statute profesionale aprobate prin

este lege specială, se stabilește un alt

aplicat regim sancționator, va fi aplicat acesta

sportivilor. De pildă, art. 13 din or, legea specială în materie, Legea
Regulamentul

Disciplinar

al Educației

Fizice

și

Sportului

nr

Federației Române de Fotbal prevede 69/2000, nu are prevederi referitoare
ca

sancțiune

interzicerea

pentru
exercitării

jucător la alt regim sancționator, prin urmare
oricărei nu poate fi vorba de aplicarea

activități legate de fotbal pe o prevederilor regulamentelor sportive
perioadă de la o lună la 2 ani. Ce se va care nu pot deroga de la dispozițiile
întâmpla cu contractul individual de legilor speciale, în cazul nostru, Codul
muncă, în situația în care exercitarea Muncii.
activității

sportive

a

fost?

Tot

Regulamentul Disciplinar prevede o
sancțiune numită penalitate sportivă
care poate ajunge până la 25% din
valoarea

drepturilor

cuvenite

acestuia

competiţional,

în

contractuale
într-un

an

contradicție

cu

prevederile art. 248 alin. (1) din Codul
70

Un al subiect de polemică îl
constituie

acordarea

repausului

săptămânal. Astfel art. 137 alin. (1) și
(2)

din

Codul

obligativitatea
acorda

Muncii

angajatorului

salariatului

un

instituie
de

a

repaus

săptămânal de 48 de ore consecutive,
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iar în situații excepționale, acesta promovarea

sportului

la

nivel

putând fi acordat după o perioadă de european, având în vedere totodată
activitate continuă ce nu poate depăși caracterul specific al sportului, de
14 zile calendaristice. Cum vor aplica structuri
angajatorii

bazate

pe

voluntariat,

această precum și funcțiile sale socială și

sportivilor

prevedere atâta timp cât, datorită educativă.89
specificului

activității,

sportivii

desfășoară cantonamente pe perioade
lungi de timp, de 3-4 săptămâni în
care desfășoară antrenamente zilnice?

În

prezent,

articolul

165

din

Tratatul de la Lisabona (TFUE)
recunoaște specificitatea sportului, un
concept juridic stabilit de Curtea de

Sportul, ca și alte aspecte ale vieții Justiție a Uniunii Europene și de care
sociale, are un puternic caracter instituțiile europene au ținut deja cont
specific și joacă un rol important în în numeroase situații, și care a fost
societatea noastră. Acest lucru a fost abordată în detaliu în Cartea albă
confirmat în decembrie 2000 în privind sportul și în documentul de
Declarația

Consiliului

European lucru însoțitor al serviciilor Comisiei.

privind caracteristicile specifice ale
sportului și funcția sa socială în
Europa ("Declarația de la Nisa " ) apoi
în

Independent

European

Sport

Review88, și recent în Cartea albă a
Sportului și în Tratatul de la Lisabona
(TFUE), care prevede în mod explicit
că Uniunea Europeană contribuie la
88
IESR, redactor J.L. Arnaut și UK EU
Presidency, paragr. 3.10 și următoarele
www.unelm.ro

Conceptul specificității sportului
este luat în considerare pentru a
evalua măsura în care reglementările
sportive respectă cerințele legislației
UE (drepturi fundamentale, libera
circulație, interzicerea discriminării,
concurența, etc.). Comisia analizează
legitimitatea

obiectivelor

pe

care

89
Tratatul de la Lisabona, 2007/C 306/01, para.
124
71
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aceste norme le urmăresc și va Legea Educației Fizice și Sportului
determina dacă efectele restrictive pe nr.69/2000 astfel:
care acestea le pot avea sunt inerente
urmăririi

acestor

obiective

și pentru practicarea sportului respectiv

proporționale cu acestea.

încheie cu o structură sportivă, în

Obiectivele legitime urmărite de
organizațiile sportive pot fi legate, de
exemplu, de spiritul de echitate al
competițiilor

sportive,

de

incertitudinea

rezultatelor,

de

protejarea sănătății sportivilor, de
promovarea
tinerilor

recrutării

sportivi,

și

de

formării

stabilitatea

financiară a cluburilor/echipelor de
sport sau de practicarea uniformă și
regulată a unui anumit sport („regulile
jocului”).90

Astfel,

”Sportivul profesionist este cel care

se

dorește

protejarea nu numai a intereselor
jucătorului sau ale clubului sportiv, ci
a întregii comunități formată în jurul

formă scrisă, în limba română, un
contract de muncă de tip particular,
numit ”contract de furnizare servicii
sportive” cu următoarele principii:
 Salariatul este obligat să repare
prejudiciul

suferit

de

către

angajator ca urmare a denunțării
contractului
înainte

de

Răspunderea

de

către

salariat

termenul

stabilit.

patrimonială

a

angajatului se va limita la valoarea
sumei de transfer plătită cu ocazia
aducerii sportivului la club/echipă
și

calculată

proporțional

cu

perioada nelucrată de la data
denunțării contractului și până la

sportului în cauză.

data la care ar fi încetat contractul.
De

lege

ferenda,

propunem  Perioada de preaviz în cazul

modificarea art. 14 alin. (2) lit. b din

demisiei este cea prevăzută de

90

părți în contractul de furnizare

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_
2014/documents/com/com_com%282011%290
012_/com_com%282011%290012_ro.pdf
72

servicii sportive și nu poate fi mai
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mică decât perioada calculată de la  Prin excepție de la prevederile
data înregistrării demisiei și până

Codului Muncii, concediul de

la finalul sezonului competițional.

odihnă se va acorda conform

 Prin excepție de la prevederile
Codului

muncii

sancțiunile

disciplinare pe care le poate aplica
angajatorul
sportivul

în

săvârșește

disciplinară
scris;

cazul

în
o

planificării

în

funcție

de

calendarul

competițional

și

cantonamentele programate.”

care

abatere

sunt: avertismentul * Acest articol va fi publicat pe larg

suspendarea

activității în

Revista

Română

de Dreptul

sportive pe o perioadă cuprinsă Muncii.
între o lună și 2 ani, situație ce ar
atrage suspendarea contractului de
furnizare a serviciilor sportive;

Roxana-Maria POPESCU

penalitatea sportivă în cuantum de

Expert legislația muncii

până

la

25%

din

valoarea

veniturilor lunare și/sau anuale ale
sportivului; încetarea disciplinară
a contractului de furnizare servicii
sportive;
 Prin excepție de la prevederile
Codului

Muncii,

repausul

săptămânal se va acorda cumulat
pentru perioade ce nu pot depăși 4
săptămâni, în condițiile stabilite
prin regulamentele sportive.
www.unelm.ro
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Detașarea - efecte, nulitate și încetare
muncii, dar numai cu consimţământul
scris al salariatului91.
Din

punct

de

vedere

juridic,

detaşarea reprezintă o cesiune a
contractului individual de muncă, cu
clauza retrocesiunii. Ea presupune o
relaţie triunghiulară la care participă
angajatorul cedent, salariatul detaşat
şi angajatorul cesionar92.

Adrian Bucur
Expert legislația muncii

În ceea ce privește caracteristicile
detașării, aceasta are:
- caracter temporar care reprezintă

Detaşarea este actul prin care se
dispune

schimbarea

temporară

schimbarea temporară a locului de

a

muncă93, ceea ce înseamnă că poate

locului de muncă, din dispoziţia

fi dispusă pe o perioadă de cel mult

angajatorului, la un alt angajator, în

un

an.

Prin

excepție

perioada

scopul executării unor lucrări în
interesul acestuia. În mod excepţional,
prin detaşare se poate modifica şi felul

91

Art. 45 din Codul muncii

92

Alexandru Ţiclea , Codul muncii comentat,

editia a IV-a, revăzută și adăugită, Editura
Universul Juridic, Bucureşti 2013, pagina 78
93

74

Art. 46 din Codul muncii
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detaşării poate fi prelungită pentru

temporar şi poate fi înlocuit potrivit

motive obiective, ce impun prezența

legii.

salariatului la angajatorul la care s-a
dispus

detaşarea,

cu

ambelor părţi din 6 în 6 luni.
Așadar, Codul muncii nu limitează
însă numărul acestor prelungiri,
ceea

ce

în

practică

generează

ambiguităţi şi dificultăţi.
- caracter

obligatoriu

deoarece

trecerea salariatului se face din
dispoziţia

angajatorului,

Efectele detaşării

acordul

refuzul

Detaşarea

este

obligatorie,

salariatul poate refuza numai într-un
mod

excepţional

şi

din

temeinice94,

personale

motive
refuzul

nejustificat de a da curs detaşării
atrage răspunderea disciplinară şi
chiar

desfacerea

contractului

individual de muncă.

nejustificat poate atrage aplicarea

Detaşarea

având

ca

scop

sancţiunilor disciplinare, inclusiv îndeplinirea unor activităţi sau a unor
desfacerea contractului individual sarcini proprii angajatorului cesionar,
de muncă;

salariatul detaşat se încadrează în

- caracter formal unde dispoziţia colectivul acestuia, astfel drepturile
detaşării se dă în scris;

cuvenite

acestuia

- la emiterea detaşării, ca şi în cazul angajatorul

la

se
care

acordă
s-a

de

dispus

95

delegării, trebuie să se ţină seama de detaşarea , de asemenea salariatul
protecţia specială acordată tinerilor răspunde patrimonial direct faţă de
şi femeilor;

angajatorul cesionar pentru prejudicii

- detaşarea nu poate fi dispusă dacă la cauzate în legătura cu activitatea sa
noul angajator nu există un post conform art. 254 din Codul muncii.
vacant sau al cărui titular lipşeşte
94
95

www.unelm.ro

A se vedea art. 46 alin. (3)din Codul muncii
A se vedea art. 47 alin. (1) din Codul muncii
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In conformitate cu art. 47 alin. (2) salariatului să își aleagă drepturile pe
,,Pe

durata

detașării

salariatul care le consideră mai favorabile, chiar

beneficiază de drepturile care îi sunt dacă uneori acesta si-ar alege un mix
mai favorabile, fie de drepturile de la dintre

drepturile

mai

favorabile

angajatorul care a dispus detașarea, fie stabilite atât la cedent cât si la
de drepturile de la angajatorul la care cesionar.
este detașat”.
Dar

Așa cum am arătat în exemplul de

cine stabilește care

sunt mai sus, considerăm ca ar fi echitabil

drepturile mai favorabile?

ca salariatul să beneficieze de salariul

În practică întalnim deseori situația mai mare prevăzut în contractul de
în

care

la

angajatorul

cesionar muncă încheiat cu cedentul, dar și de

angajatul beneficiează de drepturi beneficiile suplimentare existente la
salariale mai mari, dar de un număr de angajatorul cesionar.
zile de concediu de odihnă minim
prevăzut de lege, fără acordarea
tichetelor de masă sau a tichetelor de
vacanță, iar la angajatorul cesionar
salariații

beneficiază

de

drepturi

bănesti mai mici, însă de un numar de
zile de concediu considerabil mai
mare, precum și de acordarea de
subvenții ale vacanțelor, tichete de
masă, asigurări de sănătate etc.

La unitatea cedentă contractul
individual de muncă al salariatului
detaşat se suspendă, astfel pe postul
său nu va putea fi încadrat un alt
salariat decât pe perioadă determinată,
unitatea cedentă fiind obligată să-l
reprimească pe titular la încetarea
detaşării sau la data la care salariatul
se reîntoarce pe motiv ca unitatea
cesionara nu si-a indeplinit integral si

Opinăm că, echitabil ar fi ca la timp toate obligatiile legale.
angajatorul cedent sa lase posibilitatea
76
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În mod excepţional prin detaşare se instituţiilor

publice,

iar

pentru

poate modifica şi felul muncii, dar personalul din societăţile comerciale,
numai cu consimţământul scris al regiile
salariatului96.

şi

al

oricăror

persoane juridice sau fizice cuantumul

Angajatorul care detaşează are
obligaţia de a lua toate măsurile
necesare pentru angajatorul la care s-a
dispus

autonome

detaşarea

si

indemnizaţiei

detaşare

şi

al

cheltuielilor de transport şi cazare
sunt negociate prin

să-şi

îndeplinească integral şi la timp toate

de

Nulitatea detaşării
Detaşarea constituie o măsură

obligaţiile faţă de salariatul detaşat. care trebuie dispusă în cadrul şi în
Dacă angajatorul la care s-a dispus condiţiile prevăzute de lege. Orice
detaşarea nu-şi îndeplineşte integral şi încălcare a acestor norme presupune
la timp obligaţiile acestea se vor declanşarea unei nulităţi virtuale în
îndeplini de angajatorul care a dispus sensul că detaşarea suferă un viciu de
detaşare97.
Pe

când a fost nesocotită norma juridică

durata

detaşării

salariatul

primeşte o indeminzaţie, rolul acesteia
fiind de a compensa cheltuielile

respectivă şi până când nulitatea este
constatată de un organ competent98.
Nulitatea detaşării poate fi: totală

suplimentare de hrană și întreținere (nu există un post liber corespunzător
ocazionate

de

această

deplasare. pregătirii

profesionale

salariatului

Cuantumul indeminzaţiei de detaşare detaşat) sau parţială (detaşarea este
şi al cheltuielilor de transport şi cazare dispusă printr-o singură decizie pentru
este reglementat prin HG 1860/2006 o perioadă mai mare de un an).
pentru
96

personalul

autorităţilor

şi

A se vedea art. 45 din Codul muncii
97
A se vedea art. 47 alin. (4) din Codul muncii
www.unelm.ro

98
Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii,
2014, ediţia a VIII-a,Editura Universul Juridic,
Bucureşti 2014, op.citat 672
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- în cazul în care contractul individual

Încetarea detaşării
Detaşarea încetează în următoarele

de muncă al salariatului detasat

situaţii:

urmează a înceta pentru motive ce

- la expirarea termenului pentru care a

nu tin de persoana salariatului,

fost dispusă;

acesta poate incheia un nou contract

- la revocarea detaşării de angajatorul
cedent, cu acordul angajatorului

cu angajatorul la care lucrează
efectiv.

cesionar;
- la concediarea salariatului pentru
orice motiv de lege din iniţiativa
angajatorului cedent;

Adrian BUCUR
Expert legislația muncii

- la expirarea termenului contractului
individual de muncă, în cazul în
care a fost încheiat pe durată
determinată;
- prin încetarea raporturilor de muncă
din iniţiativa salariatului (preavizul
va fi adus la cunoştinţă

ambilor

angajatori respectiv cel cedent şi
cel cesionar).
- încetează

și

în

cazul

în

care

angajatorul la care salariatul este
detasat, aplică unilateral dispozițiile
referitoare la desfacerea contractului
individual de muncă.

78
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Protecția minorilor încadrați în muncă
Denisa TOADER

Potrivit Legii nr. 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor
copilului99, se precizează că „minorii
sunt cei care se află ca vârstă între
copilărie şi maturitate şi care nici nu
au dobândit capacitate deplină de
exerciţiu”.
Conform

Foarte important este de precizat
diferenţa dintre un minor şi un copil,
aşadar „copilul”, potrivit art. 1 lit. e) a
Convenţiei
Organizaţiei

persoană

102/1952

a

Internaţionale

a

100

Muncii , este definit ca fiind o
persoană sub vârsta de absolvire a
învăţământului obligatoriu sau sub

Codului

Civil,

prin vârsta de 15 ani.

reglementarea art. 38, este prevăzut că
„o

nr.

devine

majoră

la

împlinirea vârstei de 18 ani, în acelaşi
timp dobândind şi capacitatea de
exerciţiu deplină”.
Totodată, dispune prin Codul muncii

Minorul constituie o categorie
aparte şi în cadrul analizei juridice,
datorită stării de dezvoltare psihofizică pe care acest segment de vârstă
o deţine.

art. 13 alin. (1) şi (2) că „minorul

Persoana fizică poate încheia un

dobândeşte capacitate de muncă la contract individual de muncă în
împlinirea vârstei de a16 ani, iar cea calitate de salariat de la vârsta de 16
restrânsă la 15 ani”.

ani,

99

100

Republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.

159 din 5 martie 2014.
www.unelm.ro

mai

exact

din

momentul

Publicată în Monitorul Oficial, Patrea I, nr.

325 din 15 mai 2009.
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dobândirii capacităţii de muncă, dar şi

În acelaşi timp, încadrarea în

la împlinirea vârstei de 15 ani, numai muncă a persoanelor fizice sub vârsta
cu

acordul

părinţilor

reprezentanţilor
activităţi

sau

legali,

potrivite

cu

al de 15 ani este interzisă, în special în

pentru locuri de muncă grele, vătămătoare

dezvoltarea sau periculoase care se pot profesa

fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, după împlinirea vârstei de 18 ani,
dacă astfel nu îi sunt puse în pericol aceste locuri de muncă stabilindu-se
sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea prin hotărârea Guvernului.
profesională101.

În ceea ce priveşte exploatarea

Constituţia României precizează minorilor şi tinerilor în activităţi care
faptul că minorii şi tinerii sub vârsta le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau
de 15 ani nu pot fi angajaţi, iar care le-ar pune în primejdie viaţa ori
autorităţile publice au obligaţia să dezvoltarea

normală

sunt

total

contribuie la asigurarea condiţiilor interzise.
pentru participarea liberă a tinerilor la
viaţa politică, socială, economică,
culturală şi sportivă a ţării [art. 49
alin. (3) – (5)].
Angajatorii

Art.

111

din

Codul

Muncii

defineşte timpul de muncă drept
orice perioadă în care salariatul
prestează muncă, se află la dispoziţia

care

doresc

să angajatorului şi îndeplineşte sarcinile

angajeze un copil sub vârsta de 16 ani, şi

atribuţiile

sale,

conform

trebuie să obţină un permis de la prevederilor contractului individual
primărie, care trebuie să fie semnat de de muncă, contractului colectiv de
către angajator şi de unul dintre muncă aplicabil şi legislaţiei în
părinţi.
101

vigoare.

Art. 13 alin. (2) Codul muncii.
80
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În cazul minorilor sau tinerilor cu 20 de zile cu posibilitarea prelungirii
vârste de până la 18 ani durata de cel puţin 3 zile.
timpului de muncă nu poate depăşi 6 Este interzisă prestarea muncii de
ore pe zi şi de 30 de ore pe saptămână, către minori sau tineri pe perioada
conform art. 112 din Codul Muncii.
Totodată,

există

anumite

reglementări care precizează faptul că
tinerii

nu

pot

presta

muncă

zilei în care aceştia ar trebui să fie la
şcoală, precum şi mai devreme de ora
7 dimineaţa sau după ora 19, în cursul
anului şcolar.

suplimentară şi nici muncă de noapte,

Prevederile art. 114 din Codul

între orele 20:00 şi 6:00, programul Muncii referitoare la durata maximă
acestora fiind de maxim 12 ore pe legală a timpului de muncă nu se
saptamana, 2 ore pe zi în timpul aplică în cazul tinerilor care nu au
anului şcolar.

împlinit vârsta de 18 ani. În acelaşi

De asemenea, minorii beneficiază
de o pauză de masă de cel puţin 30 de
minute consecutive, în cazul în care
durata zilnică a timpului de muncă
este mai mare de 4 ore şi jumatate;
între două zile de muncă, aceştia

timp prin art. 124 din Codul Muncii,
tinerii în vârstă de până la 18 ani nu
pot presta muncă suplimentară, iar art.
128 alin. (1) prevede că nu pot presta
muncă de noapte tinerii care nu au
împlinit vârsta de 18 ani102.

beneficiază de o perioadă minimă de
repaus

de

12

ore

Minorii cu vârste cuprinse între 15

consecutive; şi 16 ani pot desfăşura activităţi ca

beneficiază de o perioadă de repaus zilieri numai cu acordul părinţilor sau
săptămânal de 48 de ore consecutive, al reprezentanţilor legali.
de

regulă

sâmbăta

şi

duminica;

beneficiază de un concediu de odihnă

102

A se vedea şi alin. (2)-(6) din art. 114 din

Codul Muncii.
www.unelm.ro
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Tinerii cu vârsta de 15 ani pot luate în considerare în determinarea
desfăşura activitate în anumite locuri pericolelor profesionale şi riscurilor
de muncă, doar dacă aceasta este asociate, respectiv să se ţină seama de
descrisă ca fiind “muncă uşoară”. aspectele legate de dezvoltarea fizică,
Desigur, este interzis minorilor să cognitivă,

comportamentală

şi

lucreze în locuri unde le poate fi emoţională a acestora.
afectată

sănătatea,

dezvoltarea

copilului şi în condiţii în care munca
se interferează cu frecventarea şcolii,
aşadar nu le este permis să lucreze în
fabrici, mine, vehicule, construcţii şi
nave comerciale.

Există

anumite

reglementări

internaţionale şi europene ale muncii
aplicabile pentru munca tinerilor,
inclusiv a minorilor, prin următoarele
reguli:
a) vârsta minimă de angajare sau de

Art. 1 al Hotărârii Guvernului nr. admitere la muncă nu trebuie să fie
600/2007103 prevede că actul legislativ inferioară vârstei la care încetează
are ca scop asigurarea protecţiei şcolarizarea obligatorie impusă de
tinerilor
economice,

împotriva

exploatării legislaţia naţională şi, în orice caz,

oricărei

munci vârstei de 15 ani.

susceptibile care dăunează securităţii, Pentru anumite ocupaţii determinate
sănătăţii sau dezvoltării lor fizice, de lege, considerate periculoase sau
psihologice, morale ori sociale sau insalubre, vârsta minimă de angajare
care periclitează educaţia acestora.

în muncă trebuie să fie de peste 18

Minorii şi tinerii care muncesc sunt ani.
încă

în

creştere,

au

nevoi

şi b)

angajatorii

sunt

obligaţi

să

caracteristici speciale care trebuie încadreze minorii şi tinerii, de regulă,
103

Publicată în Monitorul Oficil al României,

Partea I. Nr. 473 din 13 iulie 2007.
82

în munci uşoare. Ei trebuie să le
asigure condiţii de muncă adaptate
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vârstei lor. În acest caz, este necesar priveşte
ca acestora să le fie interzisă:

asigurarea

securităţii

şi

sănătăţii lor;

- munca în condiţii deosebite sau - părinţii sau reprezentanţii legali ai
speciale;

copiilor, asupra tuturor măsurilor

- munca în timpul nopţii;

referitoare la securitatea şi sănătatea

-

munca

suplimentară,

în

afara lor.

situaţiilor de forţă majoră sau de caz f) statele sunt îndatorate, fără nicio
fortuit.

excepţie,

să

recunoască

dreptul

c) timpul de lucru trebuie să fie redus tinerilor lucrători, inclusiv dreptul
în raport cu timpul normal de lucru ucenicilor, la o salarizare echitabilă.
stabilit pentru lucrătorii adulţi.

g) cu privire la perioadele de odihnă,

d) activităţile susceptibile să antreneze statelor le revine obligaţia de a asigura
riscuri specifice pentru tineri sunt că:
precizate expres, în cuprinsul a două - la fiecare zi de lucru cu o durată mai
mari categorii, în anexa la Directiva mare de 4 ore şi jumătate, copiii
94/33/CE,

pentru

agenţi

fizici, beneficiază de o pauză de cel puţin 30

biologici şi chimici şi, respectiv, alte de minute;
produse şi activităţi cu potenţial - la fiecare 24 de ore copiii care fac
nociv.

obiectul

şcolarizării

obligatorii

e) în sfera obligaţiei de informare beneficiază de o perioadă minimă de
există,

la

fel,

anumite

elemente repaus de 14 ore consecutive;

specifice, revenindu-i angajatorului - la fiecare perioadă de 7 zile
obligaţia de a informa în scris:

adolescenţii beneficiază de un repaus

- tinerii asupra eventualelor riscuri şi de

2

zile,

asupra tuturor măsurilor luate în ce consecutive,

dacă

este

posibil,

şi, în principiu,

cu

includerea zilei de duminică;
www.unelm.ro
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- în fiecare an de lucru copiii şi tinerii

De-a lungul timpului, acest subiect

beneficiază de un concediu plătit de a
cel puţin 4 săptămâni.
În

concluzie,

fost

îndelung

dezbătut

de

practicienii în dreptul muncii, acesta
este

interzisă

exploatarea minorilor, folosirea lor în
activităţi care le-ar dăuna sănătăţii,
moralităţii sau le-ar pune în primejdie
viaţa ori dezvoltarea normală, astfel
este interzis ca tinerii şi minorii sub
vârsta de 15 ani să poată fi angajaţi
sau salariaţi.

fiind un element esențial pentru
dezvoltarea unei societăți moderne, și
la baza căruia ar trebui să fie o
legislație compactă și neîndoielnică.
De aceea, se impune existența unor
specialiști capabili să aplice și să
interpreteze normele în spiritul legii și
nu în litera acesteia. Expertul în
legislația muncii este profesionistul la

Regimul răspunderii juridice a care angajatorii ori salariații apelează
minorilor este în deplină concordanţă atunci când au nevoie de consiliere în
cu particularităţile bio-psiho-fizice ale ce

privește

acestora, pornindu-se de la stabilirea interpretarea

cunoașterea
normelor

legale

și
în

limitei inferioare a vârstei de la care materie.
are capacitatea de a întelege şi de a-şi
putea dirija în mod conştient voinţa şi
acţiunile.

este

Masterand Drept Social Român și

strâns legată şi de capacitatea de

European

exercitiu
aptitudinea

Această

problemă

Denisa TOADER

a persoanei fizice, de
ei

de

a-şi

Universitatea Ecologică București

exercita

drepturile şi de a-şi asuma obligaţiile
săvârşind acte juridice.
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Clauza penală în contractele sportivilor
Mălina CÎNTIC
Consilier Juridic

Adrian STÂNGACIU
Consilier Juridic

Conceptul de clauză penală este prevederi contractuale se remarcă prin
definit în cadrul articolului 1538 din posibilitatea

stingerii

obligațiilor

Codul Civil care stipulează ”Clauza contractuale cu celeritate, întrucât
penală este aceea prin care părţile prejudiciul este deja stabilit între părți.
stipulează că debitorul se obligă la o
anumită

prestaţie

în

cazul

neexecutării obligaţiei principale.”
Încadrată

în

capitolul

destinat

executării silite a obligațiilor, acest tip
de clauză reprezintă, în fapt, evaluarea
în avans, de comun acord a părților, a
unui eventual prejudiciu în cazul
neexecutării, executării parțiale sau
necorespunzătoare

a

obligațiilor

contractuale. Utilitatea unei asemenea
www.unelm.ro

Argumentele

cu

privire

la

posibilitatea includerii unei astfel de
clauze și în cazul contractelor de
muncă

sunt

însă

împărțite.

Din

perspectiva angajatului, în situația
concedierii este permisă stipularea în
avans

a

numărului

compensatorii

de

datorate

salarii

de

către

angajator. Această obligație de a plăti
salarii
acestora

compensatorii
se

stabilesc

și

numărul
în

cadrul
85
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contractului individual de muncă, stabilite de comun acord. Astfel, deși
contractul colectiv de muncă aplicabil legislația în vigoare permite plata
sau

în

regulamentul

intern

al unor daune prestabilite în cazul în

companiei.

care

Valoarea totală a acestor salarii
poate fi considerată o stabilire în
avans a prejudiciului suferit de către
angajat

în

situația

angajatul

este

concediat,

recunoscându-i prejudiciul acestuia,
angajatorul nu beneficiază de același
tratament.

desfacerii

Există astfel numeroase prevederi

contractului de muncă pentru motive legale care conduc la concluzia că un
neimputabile acestuia, asimilat în fapt angajat nu poate fi obligat să plătească
unei clauze penale. Astfel, legiuitorul anumite sume de bani în situația în
recunoaște că există un prejudiciu care decide să înceteze contractul
pentru angajat în situația în care individual de muncă, iar dacă o astfel
acesta este concediat din motive de

clauză

există

în

contractul

neimputabile și permite inserarea unei individual de muncă aceasta este nulă
astfel de clauze.

de drept.

Ce se întâmplă însă când în
discuție

apare

situația

În acest sens, chiar

principiul

inversă, libertății muncii este cel care, astfel

respectiv angajatul decide să înceteze cum este acesta legiferat în cuprinsul
intempestiv contractul individual de art. 41 alin. (1) din Constituția
muncă? Angajatul are datoria de a României104,

statuează că salariatul

efectua munca în conformitate cu fișa are dreptul să pună capăt oricând, în
postului și prevederile contractuale, mod unilateral contractului individual
iar angajatorul trebuie să îi achite de muncă. "Dreptul la muncă nu poate
remunerația și orice alte beneficii
86

104
Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.
Alegerea ….. locului de munca este liberă"
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fi îngrădit. Alegerea (..) locului de discriminatoriu. Însă, din punct de
vedere economic, ambele părți suferă

munca este liberă".
De asemenea și în cuprinsul art. 3
din Codul muncii se prevede expres
că

„Nimeni nu poate fi obligat să

muncească sau să nu muncească întrun anumit loc de muncă” .
Tot Codul muncii, prin dispozițiile
art. 38, menționează că “salariaţii nu
pot renunţa la drepturile ce le sunt
recunoscute

prin

lege.

Orice

tranzacţie prin care se urmăreşte
renunţarea la drepturile recunoscute
de lege salariaţilor sau limitarea
acestor

drepturi

este

lovită

de

nulitate.”

un prejudiciu în cazul denunțării
unilaterale

și

intempestive

a

contractului, cu atât mai mult dacă
sectorul economic din care fac parte
este unul de nișă, precum sportul.
Totodată,

jurisprudența tinde să

sprijine și ideea conform căreia
inserarea unei clauze penale stabilind
o sumă pe care angajatul va trebui să
o achite în situația în care decide
rezilierea unilaterală a contractului
reprezintă o îngrădirea dreptului la
demisie105. În completarea acestei
idei, condiționarea posibilităților ca
un angajat să își exercite dreptul la

În această situație, apare inevitabil demisie stă la limita impunerii unei
întrebarea dacă se poate pune în munci
discuție

ideea

de

forțate,

încâlcând

expres

discriminare, prevederile articolului 4 din Codul

întrucât într-o situație similară părțile Muncii.
beneficiază de tratament diferit. Un
contraargument puternic îl constituie
poziția de subordonare între angajat și
angajator care ar elimina posibilitatea
invocării
www.unelm.ro

unui

tratament

O situație de excepție constă în
acceptarea în dreptul muncii a unei
105
Sentinta civila nr. 540/2007 pronunțată de
Tribunalul Brașov, Hotararea nr. 120/CM din
09.03.2010 pronunțată de Curtea de Apel
Constanta
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clauze de formare, în situația în care

În funcție de natura sportului

angajatorul a investit în formarea practicat, un angajat în acest domeniu
profesională a angajatului, în această acceptă natura distinctă a programului
situație fiind permisă condiționarea său de lucru și a unor particularități
plecării de plata contravalorii acestor necesare

asigurării

cursuri pe o perioada determinată de competiției.
timp. O posibilă motivație pentru care egalitatea

Pentru
de

șanse,

integrității
a

asigura

transparența

acest tip de clauză este permisă poate competiției, spectacolul sportiv, dar și
fi faptul că suma care a fost investită stabilitatea

contractuală,

în angajat este una determinată, sumă regulamentele sportive instituie acest
ce trebuie amortizată din punct de cadru derogatoriu ce asigură păstrarea
vedere economic fie prin asigurarea esenței competițiilor sportive.
prestației angajatului în cadrul firmei De aceea, în fotbalul profesionist sunt
pe o perioada fixă de timp, fie prin acceptate perioade fixe de transfer,
achitarea

de

către

angajat

a doar în cadrul acestora unui sportiv

contravalorii formării.
Astfel, o posibilă explicație pentru
care angajatorul nu poate beneficia de
o clauză penală este dificultatea
stabilirii unui prejudiciu determinat
suferit de companie prin plecarea
angajatului.
Dar ce se întâmplă în situația unui
sector de activitate aparte precum
sportul de performanță?
88

fiindu-i permisă mutarea de la un
angajator la altul. Tocmai datorită
caracterului de interes național al
sportului și înțelegerea specificității
sportive106, este acceptată îngrădirea
temporală a libertății de mișcare a
acestui sector de angajați.
106
Recunoscută chiar de Parlamentul european
prin Rezoluția din 2 februarie 2012 http://frf.ro/public/images/uploads/Rezolu%C5
%A3ia%20Parlamentului%20European%20din
%202%20februarie%202012%20privind%20di
mensiunea%20european%C4%83%20a%20spo
rtului.pdf
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Totodată, în situația specifică în
care un fotbalist dorește să își schimbe
locul de muncă de la un club la altul,
se pune în discuție achitarea unei
sume de transfer dacă acesta se află în

unui jucător nu ar fi condiționată,
clubul ar suferi un prejudiciu ușor
cuantificabil, întrucât acesta ar pierde
valoarea sumei de transfer.
Un posibil argument în acceptarea

perioada de valabilitate a contractului clauzei

penale

său. Din nou, un argument puternic ce angajatorului

în

pentru

favoarea
domeniul

ține de specificitatea sportivă: în nici sportului constituie similitudinile între
un alt sector economic, noțiunea clauza de formare a angajatului și
aceasta de achitare a unei sume de necesitatea

plății

unei

sume

de

transfer în schimbul unui angajat nu transfer al unui jucător. Facilitățile de
există. Amortizarea costurilor unui antrenament, jocurile la care acesta ia
transfer de jucători din punct de parte constituie investiții ale clubului
vedere economic se face pe perioada în formarea

jucătorului,

investiții

sa contractuală determinată, din acest recuperate, în pricipiu, din suma de
motiv o plecare timpurie ar avea transfer încasată.
repercusiuni

financiare

clubului de proveniență.

asupra

De menționat și aspectul conform
căruia regulamentele internaționale în

Sumele încasate de pe urma fotbal, de exemplu, permit inserarea
transferării unui jucător la un alt club unei clauze penale atât în cazul în care
reprezintă una din principalele surse clubul denunță unilateral contractul,
de venituri pe care cluburile sportive cât și în situația în care jucătorul ia
le dețin. Astfel, în condițiile cadrului această
general

stabilite

de

către

Jurisprudența

Codul Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la

Muncii, în situația în care demisia Lausanne
www.unelm.ro

decizie.

în

acest

domeniu
89
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demonstrează existența legislațiilor protejarea intereselor părților, cât și a
din alte state europene ce permit principiilor

care

guvernează

stabilirea unor astfel de daune și competițiile sportive.
inserarea lor în contractele de muncă
ale sportivilor.

Mălina CÎNTIC

În concluzie, suntem de părere că

Consilier Juridic

este necesară asigurarea echității în
tratamentul cluburilor și jucătorilor,
menținând în același timp un echilibru

Adrian STÂNGACIU
Consilier Juridic

în protejarea intereselor economicofinanciare ale ambelor părți. Desigur,
orice măsură de îngrădire a libertății
de mișcare a angajaților trebuie să fie
proporțională și justificată.
În baza argumentelor enunțate,
soluția optimă pentru a îndeplini
aceste obiective este de a adopta un
cadru legislativ specific, suficient de
flexibil

pentru

a

acomoda

caracteristicile sportive, dar a asigura
tuturor părților drepturi și garanții
similare.
permiterea

Astfel,

considerăm

inserării

unor

că

clauze

penale în contractele sportivilor este
de strictă necesitate, atât pentru
90
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Legalitatea acordării sporurilor
stabilite prin CCM privind salariații din
societățile cu capital integral sau
majoritar de stat vs personalul plătit din
fonduri publice
Cristina BĂCĂINȚAN
Expert legislația muncii

Încă de la început trebuie să facem

cele salariale, si au un buget de

o distincție clară între, salarizarea venituri si cheltuieli anual, aprobat
personalului din societățile comerciale prin hotărâre de guvern, și de către
pe acțiuni, cu capital integral sau Adunarea
majoritar

de

stat

și

Generala

Ordinară

a

salarizarea Acționarilor, cu condiția ca suma

personalului plătit din fonduri publice. tuturor acestor drepturi de natură
Societățile cu capital de stat
integral/majoritar

își

desfășoară

activitatea în baza Legii nr. 31/1990 a
societăților, fiind persoane juridice de
drept privat. Aceste entități își creează
venituri

proprii,

din

care

total de salarii de la nivelul societății,
asa cum acesta a fost aprobat prin
hotărârea de guvern.
În ceea ce privește legislația

sunt incidentă la încheierea Contractelor

suportate toate cheltuielile, inclusiv
www.unelm.ro

salarială sa se incadreze în fondul

Colective

de

Muncă

în

cazul
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societăților

cu

capital

de

stat locale,

alte

autorități

publice,

integral/majoritar, începând din anul autorități administrative autonome, cât
1991, se aplică legile negocierilor și instituțiile din subordinea acestora,
colective (administrație-sindicate) a finanțate integral din bugetul de stat,
drepturilor salariale și de altă natură, bugetele locale, bugetul asigurărilor
prin încheierea de Contracte Colective sociale de stat, bugetele fondurilor
de Muncă la nivel național, la nivel de speciale; personalului din autorități și
ramură și la nivel de unitate. Acestea institutii publice finanțate din venituri
se încheiau în baza Legii nr. 130/1996 proprii si subvenții acordate de la
privind

contractele

colective

de bugetul de stat, bugetele locale,

muncă, Republicată, iar ulterior au bugetul asigurărilor sociale de stat,
avut ca bază de negociere Legea nr. bugetele
62/2011, legea dialogului social.

personalului

În cazul personalului plătit din
fonduri publice se aplică Legea cadru
a salarizării unitare nr. 284/2010, cu
completările și modificările ulterioare.
Personalul caruia i se aplică această
reglementare

este

personalul

din

fondurilor
din

speciale;

autoritățile

și

instituțiile publice finanțate integral
din venituri proprii; persoanelor care
sunt conducători ai unor instituții
publice în temeiul unui contract, altul
decât contractul individual de muncă.
Așadar,

între

salarizarea

autorități și instituții publice, respectiv personalului de la nivelul societăților
Parlamentul,

Administrația cu capital de stat integral/majoritar

Prezidențială,

autoritatea care nu se face din fonduri alocate de

judecătorească, Guvernul, ministerele, la bugetul de stat, nu există nicio
celelalte organe de specialitate ale similitudine, sub acest aspect, cu
administrației

publice

centrale, personalul a cărei salarizare este

autorități ale administratiei publice
92
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reglementată, în prezent, de Legea nr. nr.
284/2010.

care

stabileşte

că

persoanele care exercită activitatea de

In acest sens, vom lua cu titlu de
exemplificare două
pot

284/2010,

sporuri de care

beneficia salariații, respectiv

sporul pentru exercitarea controlului
financiar preventiv și sporul privind
titlul de doctor prin comparație cu
legislația

aplicabilă societăților cu

capital de stat integral/majoritar și cea
aplicabilă

personalului

plătit

din

fonduri publice.

control

financiar

preventiv,

pe

perioada de exercitare a acesteia,
beneficiază de majorarea salariului de
baza cu 4 clase de salarizare succesive
suplimentare. Diferenţa dintre două
clase de salarizare succesive este de
2,5%

din

salariul

de

baza,

solda/salariul de funcţie, indemnizaţia
lunară de încadrare, utilizându-se
rotunjirea la a două zecimală a
coeficientilor de ierarhizare aferenţi

a) În cazul personalului plătit din claselor de salarizare (art. 10 alin. (5)
fonduri

publice,

exercitarea

sporul

pentru din lege). Astfel, sporul acordat
financiar persoanelor care exercită activitatea

controlului

preventiv este reglementat de Legea de control financiar preventiv este de
cadru nr. 284/2010 privind salarizarea 10% aplicat la salariul de bază.
unitară a personalului plătit din
fonduri

publice,

care

a

abrogat

prevederile OG nr. 119/1999 privind
controlul

intern/managerial

şi

controlul financiar preventiv, întrucât,
începând cu dată de 30 decembrie
2010,

au

devenit

aplicabile

prevederile art. 20 alin. (4) din Legea
www.unelm.ro

Foarte

important,

însă,

este

următorul aspect pe care trebuie să îl
avem în

vedere:

anterior

invocat

organizarea

actul

normativ

reglementează

controlului

financiar

preventiv şi condiţiile de exercitare
ale acestuia în cadrul instituţiilor
publice, enumerate la art. 2 din lege şi
93
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care

nu

se

aplică

societăţilor din fonduri publice, care a desfăşurat

comerciale/companiilor cu capital de activitatea

de

control

financiar

stat ci numai personalului plătit din preventiv şi în anul 2010, în salariul
de baza a fost introdusă suma

fonduri publice.
Art. 37 lit. b) din Legea cadru nr.
284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice
a abrogat dispoziţiile art. 9 alin. (7)
din

OUG

nr.

119/1999

privind

controlul intern şi controlul financiar
preventiv, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 301/2002 ,
republicată.

compensatorie
cuantumul

sau,

după

sporului

acordată/acordat

care

pentru

caz,
a

fost

această

activitate în luna octombrie 2010,
majorată/majorat cu 15% fără a se
mai acordă în plata şi cele 4 clase de
salarizare

suplimentare.

Așadar,

pentru personalul plătit din fonduri
publice, acest spor, in realitate, nu a
fost desfiintat ci a fost modificată

În esenţă, în conformitate cu modalitatea/forma de acordare a
prevederile Legii nr. 284/2010 şi ale lui.
Normei metodologice de punere în
aplicare

a

acesteia,

în

cazul

personalului plătit din fonduri publice
care, începând cu anul 2011, a
desfăşurat

activitatea

de

control

financiar preventiv, s-au acordat 4
clase

de

salarizare

suplimentare

pentru activitatea de control financiar
preventiv, pe perioada de exercitare a
acesteia. În cazul personalului plătit
94

În cazul celorlalte entităţi publice,
astfel cum sunt definite de OUG nr.
119/1999

privind

intern/managerial
financiar

controlul

şi

controlul

preventiv,

respectiv

companie/societate naţională, regie
autonomă, societate comercială la
care statul sau o unitate administrativteritorială este acţionar majoritar, cu
personalitate

juridică,

care
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utilizează/administrează

fonduri administrativ-teritorială este acţionar

publice şi/sau patrimoniu public nu a majoritar. Este însă o regulă unanim
existat un act normativ care să cunoscută
compenseze acordarea sporului de căreia
(controlul

complexitate
preventiv)

dar

în

şi

în

financiar personalului

recunoscută
timp

ce

bugetar

potrivit

salarizarea
(plătit

din

caz fonduri publice) este reglementată

acest

contractele colective de muncă ale prin lege, la

nivelul

societăţilor

acestor entități pot include, în baza comerciale, în general (şi aici se
legislației specifice, sporuri, în cazul includ
în care salariații nu beneficiază de naţionale,
ele

prin

intermediul

unui

şi

companiile/societăţile
regiile

autonome,

act societăţile comerciale la care statul

normativ care să stabilească expres sau o unitate administrativ-teritorială
modalitatea

de

acordare

și este acţionar majoritar) drepturile

cuantumul (ca cele menționate mai salariale se stabilesc prin negocieri
sus, cum ar fi Legea nr. 284/2010 prin colective şi/sau, după caz, individuale,
care s-au acordat clase suplimentare între partenerii de dialog social:
compensatorii pentru bugetarii care nu administraţia, pe de o parte, şi
mai beneficiau de prevederile OUG sindicatele/reprezentanţii
nr. 119/1999 ce fusese abrogată).

salariaţilor/salariaţii, pe de altă parte.

În esenţă, însă, această activitate este Menţionăm că acordarea, prin Legea
una şi aceeaşi la toate entităţile, fie că nr. 284/2010, a 4 clase de salarizare
sunt entităţi cu personal plătit din succesive (ce reprezintă salariul de
fonduri publice, fie că este vorba baza, la care se adaugă alte sporuri)
despre companii/societăţi naţionale, reprezintă, în fapt, chiar mai mult
regii autonome, societăţi comerciale decât aplicarea unui spor de 10% la
la

care

statul

www.unelm.ro

sau

o

unitate un salariu de baza mai mic cu 4 clase
95

Revista Cafeneaua de Dreptul Muncii

de salarizare; altfel spus, Legea nr. preventiv (de regulă 10% la salariul
284/2010 conţine o majorare mascată de bază) si sporul pentru titlu
a salariului de bază, implicit a științific de “Doctor” (15% la salariul
venitului brut, pentru salariaţii plătiţi de bază) poate fi acordat ca urmare a
din fonduri publice, care acordă viza aplicării Contractului Colectiv de
de control preventiv, în condiţiile Muncă,
menţionate mai sus.

valabil

angajatorului

Tot astfel, sporul pentru titlul
științific de “Doctor” era reglementat,
anterior anului 2011, prin mai multe

la
și

regulamentului

care

nivelul
potrivit

prevede,

în

concret, condițiile plății acestora.
Aceste sporuri au fost preluate de-

acte normative – în funcție de a lungul timpului din Contractele
categoria din care proveneau salariații Colective de Muncă, de la nivel de
plătiți

din

fonduri

bugetare, unităţilor, grupurilor de unităţi şi

neexistând o lege a salarizării unitare. sectoarelor

de

activitate

întrucât

În noua reglementare – Legea nr. potrivit art. 128, alin. (1) din Legea
284/2010 – acest spor nu mai este 62/2011
prevăzut în mod distinct
personalul

salariat

din

a

dialogului

social,

pentru Contractele colective de muncă se pot
fonduri negocia la nivel de unităţi, grupuri de

publice, fiind însă introdus în salariul unităţi şi sectoare de activitate și în
de bază al acestora, pentru cei care au care se regăseau cele două sporuri:
beneficiat de el la data intrării în sporul pentru exercitarea controlului
vigoare a legii.

financiar preventiv (10% la salariul de

b) În cazul societăților cu capital de

bază) și sporul pentru titlu științific de
“Doctor” (15% la salariul de bază).

stat integral/majoritar, sporul pentru
exercitarea
96

controlului

financiar
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Dispozițiile

din

Contractul reglementările legislative având un

Colectiv de Muncă reprezintă voința caracter

minimal,

părților semnatare – angajatorul, pe de negocia

și

părțile

putând

liber

drepturi

stabili

o parte, și sindicatul reprezentativ, de superioare celor prevăzute în actele
cealaltă parte, convenția colectivă normative. Ca atare, un contract
fiind

încheiată

cu

respectarea colectiv

de

prevederilor legale în vigoare la data respectarea
înregistrării cât și ulterior, de-a lungul Legea
perioadei valabilității sale.

muncă,

încheiat

cu

procedurii

impuse

de

dialogului social și care nu

conține

clauze

de

înlăturare

a

Contractul Colectiv de Muncă este un protecției minimale recunoscută de
element esențial al dialogului social și legislația muncii, are forța legii pentru
a cărui forță obligatorie este garantată părțile contractante, Statul Român
de Constituția României. Astfel, în garantând respectarea caracterului său
art. 41 alin. 3 din Constituție, se obligatoriu.
recunoaște caracterul obligatoriu al De asemenea, trebuie menționat că nu
convențiilor

colective,

prevedere există vreun text de lege care să

reluată și de Codul Muncii care, în art. interzică sau să limiteze dreptul
229 alin. 4, dispune că acestea societăților comerciale de a acorda,
reprezintă legea părților. Leguitorul a prin

contracte

colective

sau

ales să contureze, prin art. 132 din individuale de muncă, sporul pentru
Legea

dialogului

social,

limitele exercitarea

legale ale unui contract colectiv.
Potrivit

acestei

norme,

controlului

financiar

preventiv și cel pentru titlu științific

clauzele de “Doctor”. Faptul că ne referim la

contractelor colective de muncă pot societatile

cu

capital

de

stat

stabili drepturi și obligații numai în integral/majoritar nu prezintă nicio
limitele

și

www.unelm.ro

în

condițiile

legii, relevanță sub acest aspect, atâta timp
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cât leguitorul nu a ales să prevadă muncă aplicabil încheiat la nivel
contrariul,

printr-un act

normativ superior.
(4) Contractele individuale de muncă

specific acestor societati.
De-a lungul timpului, singurul
temei juridic al acordării celor două
sporuri la nivelul societatilor cu
capital de stat integral/majoritar a fost
Contractul Colectiv de Muncă.
În ceea ce privește respectarea art.
132 alin. 1 din Legea nr. 62/2011 a
dialogului social, trebuie observat că
limitele invocate în această dispoziție
legală sunt trasate doar de alineatele
2, 3 si 4 ale aceluiași articol, care
prevad:

La

încheierea

contractelor

colective de muncă, prevederile legale
referitoare la drepturile angajaţilor
au un caracter minimal.
(3) Contractele colective de muncă nu
pot conţine clauze care să stabilească
drepturi la un nivel inferior celor
stabilite prin contractul colectiv de

98

pot conţine

clauze

stabilească

drepturi

inferioare

celor

contractele

colective

care să

la

niveluri

stabilite
de

prin
muncă

aplicabile”.
Asadar, în virtutea prevederilor
art. 132 alin. (3) de mai sus, care se
regăsesc și în legislația anterioară
(Legea nr. 130/1996), preluarea în
CCM societăților a sporurilor în cauză
era imperativ necesară, acestea fiind
prevăzute initial prin CCM la nivel de
ramură, in vigoare la data respectivă.

“Art. 132: [...]
(2)

nu

Stabilirea

oricăror

indemnizații

sau

alte

sporuri,
adaosuri,

componente ale salariului, conform
art. 160 din Codul muncii, pentru
salariații din societați comerciale care
nu sunt finanțate de la bugetul de stat,
se face în mod liber, prin negociere, în
conformitate cu art. 162 alin. (1) si (2)
din Codul muncii.
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În consecință, trebuie făcută distincția

cele două sporuri puteau fi acordate

clară între personalul bugetar, pentru

legal atât în temeiul contractelor

care

colective de muncă, cât si conform

există

reglementări

juridice

specifice și personalul salarizat al
societatilor

cu

legislației în vigoare la acea dată.

capital

integral/majoritar de stat.

In opinia noastra, faptul că aceste
două sporuri nu mai sunt prevăzute în

Până în anul 2011, când au intrat

prezent pentru categoria salariaților

în vigoare Legea nr. 284/2010 (Codul

plătiți din fondurile bugetare, nu

Dialogului

reglementările

aduce nicio îngrădire a dreptului

normative recunoșteau dreptul la

societăților comerciale, fie ele și cu

acordarea

capital integral/majoritar de stat, de a-

Social),

acestor

sporuri

și

personalului bugetar, existând așadar

și

un paralelism al temeiului juridic.

colective, acordarea acestor sporuri.

Astfel, prin art. 9 alin. 7 din OG nr.

Atâta timp cât legea nu interzice,

119/1999

părțile

era

prevăzut

dreptul

persoanelor care efectuează controlul
financiar preventiv de a beneficia de
un spor pentru complexitatea muncii
de până la 25% aplicat la salariul de
bază. Acest text a fost abrogat, cum
am

aratat

deja,

de

Legea

nr.

284/2010, prin art. 39 lit. b) Cap. IV,
intrată

în

vigoare

în

data

de

01.01.2012. Independent de aceasta,
pentru salariații societăților cu capital
majoritar de stat, până în anul 2011,
www.unelm.ro

reglementa,

sunt

prin

libere

în

contracte

stabilirea

clauzelor convenției colective.
De reținut că până la data intrarii
în vigoare a Codului Dialogului
Social –13 mai 2011 – legislația nu
interzicea ca personalul platit din
fonduri publice (personalul bugetar)
să beneficieze de drepturi salariale
suplimentare celor prevăzute în lege,
ca urmare a negocierii și semnarii
contractelor

colective de

muncă,
99
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încheiate în condițiile Legii nr.

1. Potrivit art. 131, alin. (1) din

130/1996. Aceste contracte colective,

Legea nr. 62/2011, la negocierea

încheiate

clauzelor

în

temeiul

Legii

nr.

și

la

încheierea

130/1996, pentru personalul bugetar,

Contractelor Colective de Muncă

și-au produs în continuare efectele

părțile sunt egale și libere. Este

până la data încetării valabilității -

interzisă

art. II alin. 2 din Legea nr. 40/2011

autorităților publice, sub orice

privind modificarea și completarea

formă si modalitate, în negocierea,

Codului

încheierea,

Muncii

stipulând

orice

imixțiune

a

executarea,

urmatoarele: contractele colective de

modificarea

muncă în aplicare la data intrării în

Contractelor Colective de Muncă

vigoare a prezentei legi își produce

(art. 131 alin. 2 din Legea nr.

efectele

62/2011).

până

la

data

expirării

termenului

pentru

care

au

încheiate.

Așadar,

și

și

fost

2. Potrivit art. 148 din Legea nr.

personalul

62/2011, executarea Contractului

bugetar ce beneficia de aceste sporuri

Colectiv

în baza contractelor colective de

obligatorie

muncă

Neîndeplinirea

încheiate

încetarea

anterior

de

Muncă
pentru

este
părți.

obligațiilor

modificărilor legislative din anul

asumate prin Contractul Colectiv

2011, a continuat să aibă aceste

de Muncă atrage răspunderea

drepturi

părților care se fac vinovate de

până

la

expirarea

respectivelor convenții.

aceasta.

In cele ce urmează, enumerăm
principalele

prevederi

privind

legalitatea sporurilor stabilite prin
CCM:
100

3. Potrivit art. 149 din aceeasi lege,
clauzele Contractului Colectiv de
Muncă
parcursul

pot

fi

modificate

executării

lui,

pe
în
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condițiile legii, ori de câte ori toate

stabilite

părțile îndreptățite să negocieze

angajații acestora se desfăsoara

Contractul Colectiv de Muncă

conform

convin acest lucru.

precum și în condițiile negociate

4. Dupa

negocierea

și

semnarea

în

între

angajatori

prevederilor

contractele

și

legale

colective

și

Contractului Colectiv de Muncă

individuale de muncă. Încălcarea

de

de

cu vinovăție, de către una dintre

și

părți, a obligațiilor care-i revin

către

Consiliul

Administrație/Supraveghere

reprezentanții sindicatului, acesta

atrage răspunderea acesteia.

se depune la Ministerul Muncii, 6. Potrivit art. 152 alin. 1 din Legea
Familiei,

Protecției Sociale

și

nr. 62/2011, Contractul Colectiv

–

de Muncă nu poate fi denunțat

Inspectoratul Teritorial de Muncă,

unilateral, iar potrivit alin. 2 al

care potrivit art. 145 alin. 1 din

aceluiasi

articol,

Legea nr. 62/2001, vor proceda la

legătură

cu

înregistrarea

modificarea

Persoanelor

Colective

Vârstnice

Contractelor
de

Muncă,

litigiile

în

executarea,
sau

încetarea

după

Contractului Colectiv de Muncă se

verificarea îndeplinirii condițiilor

soluționează de către instantele

procedurale prevăzute de prezenta

judecătoresti competente.

lege.

Precizăm ca în situația în

care

Ministerul

Muncii

(…)

constată existența unor prevederi
nelegale, societatea este semnalată
să revină asupra acestora.
5. Potrivit art. 154 alin. 1 din Legea
nr. 62/2011, raporturile de muncă
www.unelm.ro

Conform principiului recunoasterii
reciproce, orice organizație sindicală
legal constituită poate încheia cu un
angajator

sau

cu

o

organizație

patronală orice alte tipuri de acorduri,
convenții sau întelegeri, în formă
scrisă, care reprezintă legea părților și
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ale căror prevederi sunt aplicabile
numai

membrilor

organizațiilor

semnatare (art. 153 din Legea nr.
62/2011).
Acordarea drepturilor salariale și
de alta natura se face în urma
negocierii Contractului Colectiv de
Muncă, în baza legislației existente
(Legea

nr.

62/2011),

negocierea

colectivă fiind obligatorie la nivel de
unitate, cu excepția cazului în care
unitatea are mai putin de 21 angajati
(art. 129 din Legea nr. 62/2011).
In concluzie, legalitatea acordării
celor două sporuri nominalizate în
cuprinsul prezentei au susținere in
cazul

aplicării,

ad

litteram,

a

prevederilor Contractului Colectiv de
Muncă, singura lege aplicabilă în
domeniul salarizării la o societate cu
capital majoritar de stat.

Cristina BĂCĂINȚAN
Expert legislația muncii
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Revista al cărei expert ești tu !

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.

www.unelm.ro
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