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CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ  

Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare - 

Codul muncii  
 

  

 Responsabilitate: MMJS, ANPIS 
Legislație: 

Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 

pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare 

Legea dialogului social nr. 62/2011 republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul 

României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic 

European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare  

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

discriminare, republicată     

 

✓ Contractul de muncă 

✓ Remunerarea 

✓ Concedierea 

✓ Securitatea şi sănătatea în muncă  

✓ Reintegrarea profesională şi reangajarea  

 

 

 

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, 

denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui 

angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite 

salariu.  

  

Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau 

drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de 

muncă.  

  

Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată.  

http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2018/Contractul_de_munca_2018.pdf
http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2018/Ocupare_Salariu_minim_brut_2018.pdf
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• Prin excepţie, contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată 

determinată, în condiţiile expres prevăzute de lege.  

  

Persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani.  

Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la 

împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, 

pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă 

astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.  

• Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă.  

Încadrarea în muncă a persoanelor puse sub interdicţie judecătorească este interzisă.  

• Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se 

poate face după împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncă se stabilesc prin 

hotărâre a Guvernului.  

  

Este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, încheierea unui contract individual 

de muncă în scopul prestării unei munci sau a unei activităţi ilicite ori imorale.  

  

Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în 

formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de 

către salariat. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă 

scrisă revine angajatorului.  

• Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează 

în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului 

teritorial de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.  

• Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze 

salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.  

  

Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are 

obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, 

salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în 

contract sau să le modifice.  

• Obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a 

salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării 

contractului individual de muncă sau a actului adiţional, după caz.  
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• Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată 

cu privire la cel puţin următoarele elemente:  

✓ identitatea părţilor;  

✓ locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca 

salariatul să muncească în diverse locuri; ✓ sediul sau, după caz, 

domiciliul angajatorului;  

✓ funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din 

România sau altor acte normative, precum şi fişa postului, cu  

specificarea atribuţiilor postului;  

✓ criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile 

la nivelul angajatorului;  

✓ riscurile specifice postului;  

✓ data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;  

✓ în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui 

contract de muncă temporară, durata acestuia;  

✓ durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;  

✓ condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi 

durata acestuia;  

✓ salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, 

precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul;  

✓ durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;  

✓ indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile 

de muncă ale salariatului;  

✓ durata perioadei de probă.  

• Elementele din informarea menționată anterior  trebuie să se regăsească şi în 

conţinutul contractului individual de muncă.  

• Orice modificare a unuia dintre elementele mai sus în timpul executării 

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

anterior producerii modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare 

este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.  

• La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, 

oricare dintre părţi poate fi asistată de terţi, conform propriei opţiuni.  

• Cu privire la informaţiile furnizate salariatului, prealabil încheierii 

contractului individual de muncă, între părţi poate interveni un contract de 

confidenţialitate.  
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În cazul în care persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, 

urmează să îşi desfăşoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligaţia de a-i 

comunica în timp util, înainte de plecare, informaţiile menționate anterior, precum 

şi informaţii referitoare la:  

a) durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate;  

b) moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum şi modalităţile de 

plată;  

c) prestaţiile în bani şi/sau în natură aferente desfăşurării activităţii în 

străinătate;     d) condiţiile de climă;  

e) reglementările principale din legislaţia muncii din acea ţară;  

f) obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viaţa, libertatea 

sau siguranţa personală;  

g) condiţiile de repatriere a lucrătorului, după caz.  

Informaţiile prevăzute la lit. a), b) şi c) trebuie să se regăsească şi în conţinutul 

contractului individual de muncă.  

  

În situaţia în care angajatorul nu îşi execută obligaţia de informare menționată la 

paragrafele anterioare, persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după 

caz, are dreptul să sesizeze, în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei 

obligaţii, instanţa judecătorească competentă şi să solicite despăgubiri 

corespunzătoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutării de către 

angajator a obligaţiei de informare.  

      

Între părţi pot fi negociate şi cuprinse în contractul individual de muncă şi alte clauze 

specifice. Sunt considerate clauze specifice, fără ca enumerarea să fie limitativă:     a) 

clauza cu privire la formarea profesională;  

b) clauza de neconcurenţă;  

c) clauza de mobilitate;  

d) clauza de confidenţialitate.  

     

Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:     

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;  

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;  

c) dreptul la concediu de odihnă anual;  

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;  

e) dreptul la demnitate în muncă;  
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f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;  

g) dreptul la acces la formarea profesională;  

h) dreptul la informare şi consultare;  

i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă 

şi a mediului de muncă;  

j) dreptul la protecţie în caz de concediere;  

k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;  

l) dreptul de a participa la acţiuni colective;  

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;  

n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă 

aplicabile.  

  

Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:  

a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini 

atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;  

b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;  

c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în 

contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual 

de muncă;  

d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de 

serviciu;  

e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în 

unitate;  

f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu;  

g) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă 

aplicabile.  

  


