


GHIDUL MILITANTULUI SINDICAL                                                                                                                              C.N.S. „Cartel ALFA“ 

    

 

 

 

 

Coordonatori: 

  

Liviu APOSTOIU – Manager proiect 

Cecilia GOSTIN – Director proiect 

 

 

 

 

Autori: 

 

Valentina CONŢESCU 

Leonardo Marius OROŞANU 

Doru HODOŞ 

Adrian CLIPII 

Nicolae Mircea SĂVESCU 

 

 

 

 

 

 

Lucrare îngrijită de: Nicolae Mircea SĂVESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GHIDUL MILITANTULUI SINDICAL                                                                                                                              C.N.S. „Cartel ALFA“ 

    

 

 

Stimați colegi, 

 

 

Astăzi, mai mult ca niciodată în ultimii 20 de ani, mişcarea sindicală este 

confruntată cu multiple probleme, a căror rezolvare implică profesionalizarea 

militantului sindical.  

 

De cele mai multe ori, militantul sindical este confruntat cu necesitatea de a 

propune soluții ce implică proceduri legale. Lipsa de experiență în ceeea ce 

priveşte multitudinea situațiilor cu care militantul sindical se confruntă, îl face de 

multe ori să ezite, nu din frică, ci din teama de a nu stăpâni toate aspectele unei 

activități noi pe care trebuie să o rezolve. 

 

Lucrarea „Ghidul militantului sindical” este încercarea Confederației Naționale 

Sindicale „Cartel ALFA”, de a veni în întâmpinarea nevoilor militantilor sindicali 

de la nivelul unităților, a întreprinderilor sau companiilor, dar şi de la nivelul 

federațiilor, filialelor sau confederației, ca un instrument de lucru, de practică 

cotidiană, în activitatea de zi cu zi a organizației sindicale. 

Lucrarea „Ghidul militantului sindical” nu se doreşte să fie o „biblie” a 

militantului, dar precum arată şi titlul, se doreşte a fi un îndrumar. Ea este 

realizată astfel încât la modificări legislative să se poată primi numai capitolul 

care trebuie modificat, restul modulelor rămânând neschimbate. Sper ca anexele 

practice ataşate fiecărui capitol să fie un ajutor pentru fiecare; dorim astfel să 

aducem o contribuție la unificarea procedurilor în relația cu justiția. 

 

Grupul de lucru a fost format atât din militanți sindicali cu vechime şi experiență 

deosebită cât şi din experți (jurişti sau formatori) care au dovedit că stăpânesc 

legislația în vigoare şi modul de acțiune sindicală. Pentru activitatea lor în scrierea 

acestei lucrări încă o dată trebuie să le spun MULŢUMESC. 

 

Bogdan Iuliu HOSSU 

Preşedinte CNS „Cartel ALFA” 
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„Scopul principal al sindicatelor ar fi acela de a milita pentru o societate în care 

să nu mai fie nevoie de ele. Acesta e paradoxul sindicalismului care îngrozeşte şi 

revoltă (nemărturisit) pe orice lider sindical.” 

 

Cu mulțumiri deosebite liderilor de sindicat, tuturor sindicaliştilor, a căror dorință 

de a schimba societatea în care trăim cu una mai bună, a facut ca  această muncă 

să nu fi fost în zadar. 

 

Mulțumesc din suflet celor care au contribuit la această lucrare! 

 

                                                                                                        Liviu APOSTOIU 

                                                                            Vicepreşedinte CNS „Cartel ALFA” 
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Secţiunea 1 

Organizaţiile sindicale 

1.1.  Ce sunt organizaţiile sindicale?        
 1.1.1.  Definiţie 

Termenul de “organizaţie sindicală” reprezintă o denumire generică pentru “sindicat”, 

“federaţie” şi “confederaţie”, ca forme distincte de organizare întâlnite în mişcarea 

sindicală.  

Organizaţia sindicală se constituie pe baza dreptului de liberă asociere, în scopul apărării 

drepturilor prevăzute în legislaţia naţională, în contractele colective şi individuale de 

muncă sau în acordurile colective de muncă, precum şi în pactele, tratatele şi convenţiile 

internaţionale la care România este parte, pentru promovarea intereselor profesionale, 

economice şi sociale ale membrilor săi. 

În sens restrâns, denumirea de „sindicat” (sau „sindicat de bază”) reprezintă o formă de 

organizare voluntară a angajaţilor, în scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor 

lor profesionale, economice şi sociale în relaţia cu angajatorul.  

Noţiunea de „sindicat” a derivat din termenii latini “sindycus” şi grecesc “sundikos”, 

ambii reprezentând persoana care asistă sau reprezintă pe altul în justiţie.  

1.1.2.  Regim juridic 

 Organizaţiile sindicale sunt persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, 

independente faţă de autorităţile publice, de partidele politice şi de organizaţiile patronale. 

Prin lege este interzisă desfăşurarea de activităţi cu caracter politic de către organizaţiile 

sindicale. 

1.1.3.  Libertatea de asociere 

Au dreptul să constituie şi/sau să adere la un sindicat (anexa 1), fără nicio îngrădire sau 

autorizare prealabilă, următoarele categorii de persoane:  

- persoanele încadrate cu contract individual de muncă; 

- funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special în condiţiile legii; 

- membrii cooperatori şi agricultorii încadraţi în muncă.  

În ceea ce priveşte salariaţii minori, aceştia pot fi membri ai unei organizaţii sindicale de 

la împlinirea vârstei de 16 ani, fără a fi necesară încuviinţarea prealabilă a reprezentanţilor lor 

legali.  

Ca excepţie, nu au dreptul să constituie şi/sau să adere la o organizaţie sindicală 

următoarele categorii de persoane:  

- persoanele care deţin funcţii de demnitate publică conform legii;  

- magistraţii;  

- personalul militar din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de 

Informaţii Externe şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, unităţile şi/sau 

subunităţile din subordinea ori coordonarea acestora. 

Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 angajaţi din aceeaşi 

unitate.  

Această condiţie restrictivă este expres prevăzută doar pentru  momentul constituirii unui 

sindicat, nu şi pentru situaţia aderării ulterioare a salariaţilor din unităţi diferite la un 

sindicat deja constituit. 

Nicio persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se retragă (anexa 2) 

sau să nu se retragă dintr-o organizaţie sindicală.  

Este interzis ca o persoană  să poate facă parte, în acelaşi timp, din două sau mai multe 

organizaţii sindicale la acelaşi angajator.  
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Această interdicţie nu este valabilă în situaţia în care angajatorii sunt diferiţi.   

Sindicatele legal constituite se pot asocia în mod liber, în condiţiile legii, în federaţii, 

confederaţii sau uniuni teritoriale.  

1.2.  Constituirea, organizarea si funcţionarea organizaţiilor sindicale  

1.2.1.  Statutele organizaţiilor sindicale 

Constituirea, organizarea, funcţionarea, reorganizarea şi încetarea activităţii unei 

organizaţii sindicale se reglementează prin statutul adoptat de membrii săi, cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 62/2011 a dialogului social. În absenţa unor prevederi statutare 

exprese cu privire la reorganizarea şi încetarea activităţii organizaţiei sindicale se vor 

aplica dispoziţiile de drept comun privind încetarea persoanelor juridice cuprinse în Legea 

nr. 287/2009 privind Codul civil, coroborat cu prevederile Legii nr. 71/2011 de punere în 

aplicare a Codului civil.  

Elaborarea şi adoptarea statutelor organizaţiilor sindicale trebuie să respecte următoarele 

condiţii: 

1. clauzele statutare să nu fie contrare legilor în vigoare, sub sancţiunea nulităţii de drept 

2. statutele să cuprindă cel puţin prevederi cu privire la:  

a)  scopul constituirii, denumirea şi sediul organizaţiei sindicale;  

b)  modul în care se dobândeşte şi încetează calitatea de membru al organizaţiei 

sindicale;  

c)  drepturile şi îndatoririle membrilor;  

d)  modul de stabilire şi încasare a cotizaţiei;  

e)  organele executive de conducere, denumirea acestora, modul de alegere şi de 

revocare, durata mandatelor şi atribuţiile lor;  

f)  condiţiile şi normele de deliberare pentru modificarea statutului şi de adoptare a 

hotărârilor;  

g)  mărimea şi compunerea patrimoniului iniţial;  

h)  divizarea, comasarea sau dizolvarea organizaţiei sindicale, transmiterea ori, după 

caz, lichidarea patrimoniului. 

Exerciţiul dreptului sindical al salariaţilor este recunoscut la nivelul tuturor angajatorilor, 

cu respectarea drepturilor şi libertăţilor garantate prin Constituţie şi în conformitate cu 

dispoziţiile Codului muncii şi ale Legii nr. 62/2011 a dialogului social. Astfel, legislaţia 

aplicabilă recunoaşte şi garantează dreptul organizaţiilor sindicale de a-şi elabora 

reglementări proprii, de a-şi alege liber reprezentanţii, de a-şi organiza gestiunea şi 

activitatea şi de a-şi formula programe proprii de acţiune, cu respectarea legii.  

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei orice 

intervenţie din partea autorităţilor publice, a angajatorilor şi a organizaţiilor acestora de 

natură să limiteze ori să împiedice exercitarea drepturilor mai sus menţionate. 

De asemenea, este interzis orice act de ingerinţă al patronilor sau al organizaţiilor 

patronale, fie direct, fie prin reprezentanţii sau membrii lor, în constituirea organizaţiilor 

sindicale sau în exercitarea drepturilor acestora. 

1.2.2.  Conducerea organizaţiilor sindicale  

Sunt eligibile pentru a fi alese în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale persoane care 

îndeplinesc următoarele condiţii: 

- au capacitate de exerciţiu deplină  

- nu execută pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de 

a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-au folosit pentru săvârşirea 

infracţiunii.    

Prin statutele proprii organizaţiile sindicale pot stabili condiţii de eligibilitate 

suplimentare, dacă nu sunt încălcate prevederi legale exprese, referitoare la drepturi şi 

libertăţi individuale, nediscriminare etc. 

Legea asigură protecţia membrilor organelor de conducere alese ale organizaţiilor 

sindicale contra oricăror forme de condiţionare, constrângere sau limitare în exercitarea 

funcţiilor lor. 
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Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă 

condiţionarea ori constrângerea, în orice mod, având ca scop limitarea exercitării 

funcţiei membrilor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale. 

De asemenea, legea prevede că, pe durata exercitării mandatului, reprezentanţii aleşi în 

organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediaţi pentru motive ce ţin de 

îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţii din unitate. Totodată, perioada 

în care persoana aleasă în organul de conducere este salarizată de organizaţia sindicală 

constituie vechime în muncă.  

În situaţia în care un angajat, personal contractual, îndeplineşte o funcţie de conducere 

salarizată în sindicat, contractul său individual de muncă se supendă de drept pe perioada 

respectivă. În cazul funcţionarilor publici, raportul de serviciu se suspendă de drept atunci 

când aceştia desfăşoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea în 

condiţiile legii.  

Exemplu: în situaţia în care înalţii funcţionari publici sau funcţionarii publici care au 

calitatea de ordonatori de credite sunt aleşi în organele de conducere a organizaţiilor 

sindicale, aceştia au obligaţia ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele de 

conducere ale organizaţiilor sindicale să opteze pentru una dintre cele două funcţii. În 

cazul în care funcţionarul public optează pentru desfăşurarea activităţii în funcţia de 

conducere în organizaţiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendă pe o 

perioadă egală cu cea a mandatului în funcţia de conducere din organizaţia sindicală. 

Prin contractele colective de muncă sau, după caz, prin acordurile colective privind 

raporturile de serviciu se pot stabili, în condiţiile legii, şi alte măsuri de protecţie pentru 

cei aleşi în organele executive de conducere ale organizaţiilor sindicale. 

De protecţia legii nu beneficiază doar reprezentanţii aleşi în organele de conducere, ci şi 

membrii de sindicat. Astfel, sunt interzise modificarea şi/sau desfacerea contractelor 

individuale de muncă ale membrilor organizaţiilor sindicale pentru motive care privesc 

apartenenţa la sindicat şi activitatea sindicală. Această protecţie se aplică în mod 

corespunzător şi raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici şi funcţionarilor publici 

cu statut special. 

Organul executiv de conducere al organizaţiei sindicale are obligaţia de a ţine evidenţa 

numărului de membri, a încasărilor şi a cheltuielilor de orice fel. 

1.2.3.  Dobândirea personalităţii juridice  

I)  dobânirea personalităţii juridice de către sindicat 

Pentru dobândirea de către sindicat a personalităţii juridice, împuternicitul special al 

membrilor fondatori ai sindicatului, prevăzut în procesul-verbal de constituire, trebuie să 

depună o cerere de înscriere la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul acesta 

(anexa 3).  

La cererea de înscriere a sindicatului se anexează originalul şi câte două copii certificate 

de reprezentantul legal (împuternicitul special) de pe următoarele acte:  

a)  procesul-verbal de constituire a sindicatului, semnat de către membrii fondatori (anexa 

4); 

b)  statutul sindicatului (anexa 5);  

c) lista membrilor organului executiv de conducere al sindicatului, cu menţionarea 

numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii/funcţiei şi a domiciliului 

acestora (anexa 6). 

În termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea cererii de înscriere, judecătoria competentă 

este obligată să examineze dacă s-au depus actele mai sus menţionate şi dacă statutul 

sindicatului este conform prevederilor legale în vigoare. 

În cazul în care se constată că cerinţele legale pentru constituirea sindicatului nu sunt 

îndeplinite, preşedintele completului de judecată îl citează în camera de consiliu pe 

împuternicitul special, căruia îi solicită, în scris, remedierea neregularităţilor constatate, în 

termen de cel mult 7 zile.  
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În cazul în care sunt întrunite cerinţele legale, instanţa va proceda la soluţionarea cererii în 

termen de 10 zile, cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai 

sindicatului. 

După deliberare, instanţa pronunţă o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a 

cererii, care se comunică semnatarului cererii de înscriere, în termen de cel mult 5 zile de 

la pronunţare. Hotărârea judecătoriei este supusă recursului, termenul de recurs fiind de 15 

zile de la data comunicării hotărârii. Recursul se judecă cu citarea împuternicitului special 

al membrilor fondatori ai sindicatului, în termen de 30 de zile. Instanţa de recurs 

(tribunalul) redactează decizia şi restituie dosarul judecătoriei în termen de 5 zile de la 

pronunţare.  

Sindicatul dobândeşte personalitate juridică de la data înscrierii, din oficiu, în registrul 

special al sindicatelor, a hotărârii pronunţate de instanţa competentă. Înscrierea se face 

în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii. 

În registrul special al sindicatelor sunt înscrise următoarele informaţii:  

- denumirea şi sediul sindicatului; 

- numele şi prenumele membrilor organului de conducere; 

- codul numeric personal al acestora; 

- data înscrierii;  

- numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de admitere a cererii de 

înscriere.  

Certificatul de înscriere a sindicatului în registrul special al judecătoriei se comunică 

acestuia în termen de 5 zile de la înscriere.  

Originalul procesului-verbal de constituire şi al statutului, pe care judecătoria certifică 

înscrierea pe fiecare pagină, împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse se 

restituie sindicatului, iar al doilea exemplar al tuturor actelor depuse, în copii semnate pe 

fiecare pagină de împuternicitul special şi vizate de judecătorie, se va păstra în arhiva 

acesteia. 

II)  dobânirea personalităţii juridice de către federaţie, confederaţie sau uniunea 

sindicală teritorială 

Pentru dobândirea de către federaţie sau confederaţie sindicală a personalităţii juridice, 

împuternicitul special al acesteia va depune la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are 

sediul organizaţia sindicală o cerere pentru dobândirea personalităţii juridice, însoţită de 

următoarele înscrisuri:  

a)  hotărârea de constituire a federaţiei sau confederaţiei sindicale;  

b)  hotărârile organizaţiilor sindicale de a se asocia într-o federaţie sau confederaţie, 

semnate de reprezentanţii legali ai acestora;  

c)  copii legalizate ale hotărârilor judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice, 

rămase definitive şi irevocabile, de către organizaţiile sindicale care se asociază;  

d)  statutul federaţiei sau confederaţiei sindicale constituite;  

e)  lista membrilor din organul executiv de conducere, cu numele, prenumele, codul 

numeric personal şi funcţia acestora.  

Pentru dobândirea de către uniunea sindicală teritorială a personalităţii juridice, 

împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei sindicale care a hotărât constituirea 

acesteia va depune o cerere la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul uniunea 

sindicală teritorială, însoţită de: 

- hotărârea federaţiei sau a confederaţiei sindicale de constituire a uniunii, potrivit 

statutului;  

- copia certificată a statutului federaţiei sau confederaţiei sindicale;  

- copia legalizată a hotărârii judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice de către 

aceasta, rămasă definitivă şi irevocabilă.  

În termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea cererii de înscriere, tribunalul competent 

este obligat să examineze dacă s-au depus actele mai sus menţionate şi dacă actul 

constitutiv şi statutele organizaţiilor sindicale sunt conforme cu prevederile legale în 

vigoare. 
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În cazul în care se constată că cerinţele legale pentru constituirea organizaţiilor sindicale 

nu sunt îndeplinite, preşedintele completului de judecată îl citează în camera de consiliu 

pe împuternicitul special, căruia îi solicită, în scris, remedierea neregularităţilor constatate, 

în termen de cel mult 7 zile.  

În cazul în care sunt întrunite cerinţele legale, instanţa va proceda la soluţionarea cererii în 

termen de 10 zile, cu citarea împuternicitului special. 

După deliberare, instanţa pronunţă o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a 

cererii, care se comunică organizaţiei, în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare. 

Hotărârea tribunalului este supusă recursului, termenul de recurs fiind de 15 zile de la data 

comunicării hotărârii. Recursul se judecă cu celeritate, în cel mult 45 de zile, cu citarea 

împuternicitului special,. Instanţa de recurs (curtea de apel) redactează decizia şi restituie 

dosarul tribunalului în termen de 5 zile de la pronunţare. 

În termen de 7 zile de la data rămânerii definitivă şi irevocabilă a hotărârii pronunţate de 

trbunal se face din oficiu înscrierea în registrul special al federaţiilor, confederaţiilor 

sindicale şi uniunilor sindicale teritoriale ale acestora.  

Federaţia, confederaţia sau uniunea sindicală teritorială dobândeşte personalitate 

juridică de la data rămânerii definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti de 

admitere a cererii de înscriere în registrul special. 

În registrul special al federaţiilor, confederaţiilor sindicale şi uniunilor sindicale teritoriale 

sunt înscrise următoarele informaţii:  

- denumirea şi sediul organizaţiilor sindicale constituite prin asociere; 

- numele şi prenumele membrilor organului de conducere; 

- codul numeric personal al acestora; 

- data înscrierii;  

- numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a 

personalităţii juridice.  

Certificatul de înscriere a federaţiei, confederaţiei sindicale şi a uniunii sindicale teritoriale 

în registrul special al tribunalului se comunică acestora în termen de 5 zile de la înscriere.  

Originalul procesului-verbal de constituire şi al statutului, împreună cu câte un exemplar 

al celorlalte acte depuse, se restituie organizaţiei sindicale constituite prin asociere, iar al 

doilea exemplar al tuturor actelor depuse, în copii certificate de împuternicitul special, se 

va păstra în arhiva tribunalului. 

1.2.4.  Modificarea statutelor şi/sau a componenţei organelor de conducere 

Orice modificare ulterioară a statutului, precum şi orice schimbare în componenţa 

organului de conducere să aduce, în termen de 30 de zile, la cunoştinţa instanţei la care a 

fost înregistrată organizaţia sindicală.  

Cererea  privind modificarea statutelor (anexa 7) şi/sau a componenţei organelor de 

conducere ale organizaţiilor sindicale (anexa 8) va fi însoţită de următoarele documente, în 

două exemplare, semnate pentru conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul 

special desemnat de organul de conducere:  

a) procesul-verbal al şedinţei statutare a organului abilitat să hotărască modificarea 

statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere (anexele 9.1 - 9.7); 

b) copie a hotărârii judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice şi copie a ultimei 

hotărâri judecătoreşti de modificare a statutului sau a componenţei organelor de 

conducere, după caz;  

c) statutul, în forma modificată; 

d) lista cu membrii organului de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, codul 

numeric personal, domiciliul şi profesiunea/funcţia. 

Instanţa este obligată să menţioneze în registrul special modificările din statut, precum şi 

schimbările din componenţa organului de conducere al organizaţiei sindicale.  

1.2.5.  Patrimoniul organizaţiei sindicale  

Organizaţia sindicală poate dobândi, în condiţiile prevăzute de lege, cu titlu gratuit sau 

oneros, orice fel de bunuri mobile şi imobile necesare realizării scopului pentru care este 

înfiinţată.  Bunurile mobile şi imobile din patrimoniul organizaţiilor sindicale pot fi 



GHIDUL MILITANTULUI SINDICAL                                                                                                                              C.N.S. „Cartel ALFA“ 

 14   

folosite numai potrivit intereselor membrilor de sindicat, fără a putea fi împărţite între 

aceştia. Bunurile mobile şi imobile dobândite de către o organizaţie sindicală de la 

autorităţile publice centrale sau locale, cu titlu gratuit, ori primite în folosinţă nu pot fi 

utilizate, direct sau indirect, în scopuri patrimoniale. 

Prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, organizaţiile sindicale reprezentative, 

în condiţiile legii, pot negocia punerea la dispoziţie a spaţiilor şi facilitaţilor necesare 

desfăşurării activităţii sindicale.  

Pentru construirea de sedii proprii, confederaţiile şi federaţiile sindicale reprezentative pot 

primi, în condiţiile prevăzute de lege, în concesiune sau cu chirie, terenuri din proprietatea 

privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale. Închirierea sau concesionarea se 

face prin act administrativ emis de autoritatea competentă.  

În condiţiile prevăzute de statut, utilizând propriul patrimoniu, organizaţia sindicală poate:  

a) să sprijine material membrii săi în exercitarea profesiunii;  

b) să constituie case de ajutor proprii;  

c) să editeze şi să tipărească publicaţii proprii;  

d) să înfiinţeze şi să administreze, în condiţiile legii, în interesul membrilor săi, unităţi 

sociale, de cultură, învăţământ şi cercetare în domeniul activităţii sindicale, societăţi 

comerciale, de asigurări, precum şi bancă proprie;  

e) să constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi;  

f) să organizeze şi să sprijine material şi financiar activităţi cultural-artistice;  

g) să organizeze şi să desfăşoare cursuri de pregătire şi calificare profesională, în 

condiţiile legii;  

h) să desfăşoare şi alte activităţi prevăzute prin statut, în condiţiile legii.  

Activitatea financiară proprie a organizaţiilor sindicale este controlată de comisia de 

cenzori, care funcţionează potrivit statutului şi legislaţiei în vigoare.  

Activităţile economice desfăşurate de organizaţiile sindicale, precum şi modul de stabilire 

şi virare a obligaţiilor faţă de bugetul de stat şi bugetele de asigurări sociale sunt controlate 

de către organele administraţiei de stat competente, potrivit legii. 

Cuantumul cotizaţiei plătită de membrii de sindicat este stabilit de fiecare organizaţie 

sindicală prin reglementările proprii. Potrivit prevederilor Codului fiscal, cotizaţia este 

deductibilă în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat.  

1.2.6.  Atribuţiile organizaţiilor sindicale  

Organizaţiile sindicale apără drepturile membrilor lor, ce decurg din legislaţia muncii, 

statutele funcţionarilor publici, contractele colective de muncă şi contractele individuale 

de muncă, precum şi din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor 

publici, în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de jurisdicţie, a altor instituţii sau 

autorităţi ale statului, prin apărători proprii sau aleşi.  În exercitarea acestor atribuţii, 

organizaţiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acţiune prevăzută de lege, inclusiv 

de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise 

din partea acestora, având calitate procesuală activă (anexa 10). Acţiunea nu va putea fi 

introdusă sau continuată de organizaţia sindicală dacă cel în cauză se opune sau renunţă la 

judecată în mod expres. 

Legea menţionează expres unele dintre mijloacele specifice pe care organizaţiile sindicale 

au dreptul să le folosească în vederea realizării scopului pentru care sunt constituite: 

negocierile, procedurile de soluţionare a litigiilor prin conciliere, mediere, arbitraj, petiţie, 

pichet de protest, marş, miting şi demonstraţie sau grevă, în condiţiile prevăzute de lege. 

Mai mult, confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional pot adresa autorităţilor 

publice competente propuneri de legiferare în domeniile de interes sindical.  

La nivel de unitate, inclusiv în cazul administraţiei publice, angajatorul poate invita 

sindicatul reprezentativ să participe, în consiliul de administraţie sau alt organ asimilat 

acestuia, la discutarea problemelor de interes profesional, economic şi social. Hotărârile 

consiliului de administraţie sau ale altor organe asimilate acestuia privitoare la probleme 

de interes profesional, economic şi social vor fi comunicate în scris sindicatului, în termen 

de două zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei.  



GHIDUL MILITANTULUI SINDICAL                                                                                                                              C.N.S. „Cartel ALFA“ 

 15   

În scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor profesionale, economice şi sociale 

ale membrilor, organizaţiile sindicale reprezentative vor primi de la angajatori sau de la 

organizaţiile acestora informaţiile necesare pentru negocierea contractelor colective de 

muncă ori, după caz, a acordurilor colective, în condiţiile legii. 

La cererea organizaţiilor sindicale afiliate, federaţiile sau confederaţiile sindicale 

reprezentative, după caz, pot delega reprezentanţi care să le asiste ori să le reprezinte 

interesele în relaţia cu angajatorii sau organizaţiile acestora.  

1.2.7.  Raporturile organizaţiilor sindicale cu membrii lor  

Raporturile dintre organizaţiile sindicale şi membrii lor sunt reglementate prin lege, prin 

statute, prin regulamentele de organizare și funcționare (anexa 11) şi prin alte reglementări 

proprii (anexele 12-14).  

Membrii unei organizaţii sindicale au dreptul de a se retrage din organizaţia sindicală fără 

a avea obligaţia de a arăta motivele, dar nu pot cere restituirea sumelor depuse drept 

cotizaţie sau a sumelor ori bunurilor donate. 

Conform legii, pot fi salarizaţi din fondurile organizaţiilor sindicale: 

- membrii aleşi în organele executive de conducere; 

- personalul de specialitate şi administrativ din aparatul acestora.  

Prin contractul sau acordul colectiv de muncă la nivel de unitate se stabileşte: 

a. numărul zilelor de reducere a programului lunar de lucru destinate activităţii sindicale 

desfăşurate de membrii aleşi în organele executive de conducere ale sindicatului care 

lucrează nemijlocit în unitate în calitate de angajaţi; 

Angajatorul nu are obligaţia de a plăti drepturile salariale pentru aceste zile, dacă 

această obligaţie nu este negociată şi specificată expres în contractul sau acordul 

colectiv de muncă la nivel de unitate. 

Zilele neutilizate pentru activitatea sindicală într-o lună nu pot fi reportate pentru 

luna următoare. 

b. modalitatea de desfăşurare a activităţilor sindicale în timpul programului normal de 

lucru. 

1.3.  Reorganizarea şi dizolvarea organizaţiilor sindicale 
În situaţia reorganizării unei organizaţii sindicale, hotărârile asupra patrimoniului se iau 

conform prevederilor din statut, legea neimpunând anumite condiţii sau reglementări 

suplimentare.  

Dizolvarea organizaţiilor sindicale se face prin hotărâre a membrilor sau a delegaţilor 

acestora, adoptată conform statutelor proprii. În această situaţie, patrimoniul organizaţiei 

sindicale se împarte conform dispoziţiilor din statut sau, în lipsa unor astfel de prevederi, 

potrivit hotărârii adunării de dizolvare. Dacă statutul nu prevede modul de distribuire a 

patrimoniului şi nici adunarea de dizolvare nu a luat o hotărâre în această privinţă, 

tribunalul judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz, sesizat de oricare membru al 

organizaţiei sindicale, hotărăşte asupra distribuirii patrimoniului.  

În termen de 5 zile de la dizolvare conducătorii organizaţiei sindicale dizolvate sau 

lichidatorii patrimoniului sunt obligaţi să ceară instanţei judecătoreşti competente care a 

operat înscrierea ei în registrul special ca persoană juridică să facă menţiunea dizolvării 

organizaţiei sindicale. După împlinirea termenului de 5 zile, orice persoană interesată din 

rândul membrilor organizaţiei sindicale poate cere instanţei judecătoreşti competente 

efectuarea menţiunii dizolvării. 

Organizaţiile sindicale nu pot fi dizolvate şi nu li se poate suspenda activitatea în baza 

unor acte de dispoziţie ale autorităţilor administraţiei publice sau ale patronatelor.  

Orice terţ poate solicita instanţei competente dizolvarea unei organizaţii sindicale, în baza 

unei cereri motivate, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:  

- terţul să dovedească un interes real, concret şi actual; 

- organizaţia sindicală să nu mai întrunească la momentul respectiv condiţiile minime de 

constituire  

Exemple de situaţii când nu mai sunt întrunite condiţiile minime de constituire: 

- sindicatul nu mai are cel puţin 15 membri angajaţi în aceeaşi unitate; 
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- federaţia nu mai are minim două sindicate din acelaşi sector de activitate; 

- confederaţia nu mai are minim două federaţii din sectoare de activitate diferite. 

1.4.  Forme de asociere a organizaţiilor sindicale   
Sindicatele legal constituite se pot asocia după criteriul sectoarelor de activitate.  

Prin asocierea a două sau mai multe organizaţii sindicale se pot constitui federaţii, 

confederaţii sau uniuni sindicale teritoriale, după cum urmează: 

- federaţiile sindicale sunt organizaţiile sindicale constituite prin asocierea a două sau 

mai multe sindicate din cadrul aceluiaşi sector de activitate; 

- confederaţiile sindicale sunt organizaţiile sindicale constituite prin asocierea a două 

sau mai multe federaţii sindicale din sectoare de activitate diferite; 

- uniunile sindicale teritoriale sunt structuri sindicale pe care federaţiile sau 

confederaţiile sindicale le pot constitui fie în comun, fie din sindicatele componente 

ale fiecăreia dintre aceste organizaţii de tip asociativ.  

Organizaţiile sindicale se pot afilia la alte organizaţii interne şi internaţionale, conform 

statutului acestora. 

1.5.  Reprezentativitatea organizaţiilor sindicale 
1.5.1.  Reprezentativitatea la nivel naţional  

Sunt reprezentative la nivel naţional organizaţiile sindicale care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiţii:  

a) au statut legal de confederaţie sindicală;  

b) au independenţă organizatorică şi patrimonială;  

c) organizaţiile sindicale componente cumulează un număr de membri de cel puţin 5% 

din efectivul angajaţilor din economia naţională;  

d) au structuri teritoriale în cel puţin jumătate plus unu dintre judeţele României, inclusiv 

municipiul Bucureşti;  

Îndeplinirea de către organizaţiile sindicale a condiţiilor de reprezentativitate la nivel 

naţional se constată, la cererea acestora (anexa 15), de către instanţa competentă, după 

depunerea următoarelor documente:  

a) copie a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii 

juridice de confederaţie şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de 

modificare a statutului şi/sau a componenţei organelor executive de conducere;  

b) extras din ultimul buletin statistic publicat privind numărul total de angajaţi din 

economia naţională;  

c) declaraţiile semnate de reprezentanţii legali ai federaţiilor sindicale membre în care se 

specifică numărul total de membri de sindicat din fiecare federaţie, precum şi o situaţie 

cumulativă semnată de reprezentantul legal al confederaţiei sindicale cuprinzând lista 

federaţiilor componente şi numărul total de membri ai acestora;  

d) dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unei copii a 

dosarului de reprezentativitate. 

Anterior depunerii dosarului pentru obţinerea reprezentativităţii, confederaţiile sindicale 

trebuie să depună o copie scrisă şi una în format electronic a respectivului dosar la 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care o va înregistra şi va emite dovadă 

în acest sens.  

Hotărârea instanţei se motivează şi se comunică în 15 zile de la pronunţare şi poate fi 

atacată cu recurs. 

 

 

1.5.2.  Reprezentativitatea la nivel de sector de activitate sau grup de unităţi  

Sunt reprezentative la nivel de sector de activitate sau grup de unităţi organizaţiile 

sindicale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  

a) au statut legal de federaţie sindicală;  

b) au independenţă organizatorică şi patrimonială;  

c) organizaţiile sindicale componente cumulează un număr de membri de cel puţin 7% 

din efectivul angajaţilor din sectorul de activitate sau grupul de unităţi respectiv;  
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Îndeplinirea de către organizaţiile sindicale a condiţiilor de reprezentativitate la nivel de 

sector de activitate sau grup de unităţi se constată, la cererea acestora, de către instanţa 

competentă, după depunerea următoarelor documente:  

a) copie a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii 

juridice de federaţie şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de 

modificare a statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere;  

b) declaraţiile semnate de reprezentanţii legali ai sindicatelor componente în care se 

specifică numărul total de membri de sindicat din fiecare unitate, precum şi o situaţie 

cumulativă semnată de reprezentantul legal al federaţiei sindicale;  

c) datele Institutului Naţional de Statistică privind numărul total de angajaţi din sectorul 

de activitate respectiv sau, în cazul grupului de unităţi, declaraţiile angajatorilor din 

grup privind numărul angajaţilor fiecărei unităţi;  

d) dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unei copii a 

dosarului de reprezentativitate;  

Anterior depunerii dosarului pentru obţinerea reprezentativităţii, federaţiile sindicale 

trebuie să depună o copie scrisă şi una în format electronic a respectivului dosar la 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care o va înregistra şi va emite dovadă 

în acest sens.  

Hotărârea instanţei se motivează şi se comunică în 15 zile de la pronunţare şi poate fi 

atacată cu recurs. 

1.5.3.  Reprezentativitatea la nivel de unitate  

Sunt reprezentative la nivel de unitate organizaţiile sindicale care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiţii:  

a) au statut legal de sindicat;  

b) au independenţă organizatorică şi patrimonială;  

c) numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puţin jumătate plus unu din numărul 

angajaţilor unităţii.  

Îndeplinirea de către organizaţiile sindicale a condiţiilor de reprezentativitate la nivel de 

unitate se constată, la cererea acestora, de către instanţa competentă, după depunerea 

următoarelor documente:  

a) copie a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii 

juridice de către sindicat şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de 

modificare a statutului şi/sau componenţei organului executiv de conducere;  

b) declaraţie semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de 

membri;  

c) dovadă privind numărul de angajaţi din unitate, eliberată de angajator;  

d) dovada depunerii la inspectoratul teritorial de muncă a unei copii a dosarului de 

reprezentativitate.  

Anterior depunerii dosarului pentru obţinerea reprezentativităţii, sindicatele vor depune o 

copie scrisă şi una în format electronic a respectivului dosar la inspectoratul teritorial de 

muncă, care o va înregistra şi va emite dovadă în acest sens.  

Hotărârea instanţei se motivează şi se comunică în 15 zile de la pronunţare şi poate fi 

atacată cu recurs. 

Verificarea menţinerii condiţiilor de reprezentativitate se face din 4 în 4 ani. În situaţia în 

care se apreciază că nu mai sunt îndeplinite unul sau mai multe dintre criteriile pe baza 

cărora a fost obţinută reprezentativitatea în cauză, aceasta poate fi contestată în instanţă 

de către organizaţiile sindicale sau patronale corespondente la nivel naţional, de sector 

de activitate, grup de unităţi sau de unităţi.   

1.6.  Lista actelor normative: 

Acte normative: 

Legea nr. 62/2011 a dialogului social 

Legea nr. 53/2003, republicată (Codul Muncii) 
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Secţiunea 2 

Negocierile colective de muncă 

2.1.  Negocierea contractelor colective de muncă 
2.1.1.   Ce este contractul colectiv de muncă?  

Contractul colectiv de muncă este convenţia încheiată în formă scrisă între angajator sau 

organizaţia patronală, de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate, ori în alt mod 

prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de 

muncă, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă. 

2.1.2.   Condiţiile de desfăşurare a negocierii colective  

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

sectoare de activitate. La fiecare dintre aceste niveluri se încheie şi se înregistrează un 

singur contract colectiv de muncă. 

Referitor la contractele colective de muncă încheiate la nivelul sectoarelor de activitate 

criteriul de apartenenţă la sectoarele de activitate este cel al obiectului principal de 

activitate înregistrat la registrul comerţului, conform codului CAEN.  

Se pot negocia contracte colective de muncă la nivelul grupurilor de unităţi dacă unităţile 

din acelaşi sector de activitate, definite prin apartenenţa la aceeaşi diviziune, grupă sau 

clasă, conform codului CAEN, se constituie voluntar în grupuri de unităţi, în vederea 

negocierii respectivelor contracte. Constituirea grupului de unităţi se face de către 

angajatorii care intenţionează să negocieze contract colectiv de muncă la nivel de grup de 

unităţi, prin oricare dintre următoarele variante: 

- hotărâre judecătorească de constituire a grupului de unităţi; 

- proces-verbal de constituire a grupului de unităţi;  

- orice altă convenţie scrisă între părţi.  

Din contractele colective de muncă fac parte şi: 

- convenţiile dintre părţile semnatare ale acestora prin care se soluţionează conflictele 

colective de muncă; 

- hotărârile arbitrale pronunţate la soluţionarea conflictelor colective de muncă prin 

procedura arbitrajului, începând cu data pronunţării acestora.  

Negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu excepţia cazului în care 

unitatea are mai puţin de 21 de angajaţi.  

Iniţiativa negocierii aparţine angajatorului sau organizaţiei patronale. Angajatorul sau 

organizaţia patronală iniţiază negocierea colectivă cu cel puţin 45 de zile calendaristice 

înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate 

a clauzelor stipulate în actele adiţionale la contractele colective de muncă.  

În cazul în care angajatorul sau organizaţia patronală nu iniţiază negocierea, aceasta va 

începe la cererea scrisă a organizaţiei sindicale reprezentative sau a reprezentanţilor 

angajaţilor, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitării.  

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 şi 10.000 lei 

refuzul angajatorului de a începe negocierea contractului colectiv de muncă. 

În cazul în care într-o unitate nu există un contract colectiv de muncă, părţile pot conveni 

negocierea acestuia în orice moment.  

Durata negocierii colective nu poate depăşi 60 de zile calendaristice decât prin acordul 

părţilor.  

Contractele colective de muncă pot să prevadă renegocierea periodică a oricăror clauze 

convenite între părţi. 

La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor colective de muncă părţile sunt egale 

şi libere. Este interzisă orice imixtiune a autorităţilor publice, sub orice formă şi 
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modalitate, în negocierea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor 

colective de muncă. 

2.2.  Efectele contractelor colective de muncă  
Clauzele contractului colectiv de muncă (CCM) produc efecte după cum urmează:  

CCM la nivel de 

unitate 
Produce efecte pentru toţi angajaţii din unitate. 

CCM la nivel de 

grup de unităţi 

Produce efecte pentru toţi angajaţii încadraţi în unităţile care fac 

parte din grupul de unităţi pentru care s-a încheiat contractul 

colectiv de muncă. 

CCM la nivel de 

sector de activitate 

Produce efecte pentru toţi angajaţii încadraţi în unităţile din 

sectorul de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv 

de muncă şi care fac parte din organizaţiile patronale semnatare 

ale contractului. 

 

2.3.  Părţile şi reprezentarea acestora la negocierea colectivă  
Părţile contractului colectiv de muncă sunt angajatorii şi angajaţii. 

2.3.1.  Reprezentarea angajatorilor la negocierea colectivă 

La negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate angajatorul este 

reprezentat de organul de conducere al unităţii, stabilit prin lege, statut ori regulament de 

funcţionare, după caz. 

La negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi angajatorii  sunt 

reprezentaţi de angajatorii care au acelaşi obiect principal de activitate, conform codului 

CAEN şi care s-au constituit voluntar, în condiţiile legii. 

În cazul contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de sector de activitate 

angajatorii sunt reprezentaţi de organizaţiile patronale legal constituite şi reprezentative 

potrivit legii. 

2.3.2.  Reprezentarea salariaţilor la negocierea colectivă  

La negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate se pot distinge mai multe 

situaţii, în funcţie de răspunsul dat la întrebarea următoare:  

„Există sindicat legal constituit şi reprezentativ la nivel de unitate, potrivit legii?” 

DA → Negocierea se face de către reprezentanţii sindicatului legal constituit şi 

reprezentativ la nivel de unitate. 

NU → Există un sindicat constituit la nivel de unitate, care nu este reprezentativ, dar 

care este afiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din 

care face parte unitatea? 

DA → Negocierea se face, împreună, de către:  

1.  reprezentanţii federaţiei sindicale reprezentative în sectorul de 

activitate din care face parte unitatea, la solicitarea şi în baza 

mandatului sindicatului;  

   + 

2. reprezentanţii aleşi ai angajaţilor.  

NU → Negocierea se face numai de către reprezentanţii angajaţilor.  

Negocierea se face numai de către reprezentanţii angajaţilor dacă: 

- nu există niciun sindicat constituit la nivelul unităţii; 

- există un sindicat care nu este reprezentativ şi care nu este afiliat la o 

federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care 

face parte unitatea. 

La negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi se pot distinge 

mai multe situaţii, în funcţie de răspunsul dat la întrebarea următoare:  
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“Există organizaţie sindicală reprezentativă la nivelul grupului de unităţi, care să 

reprezinte cel puţin jumătate din numărul total de angajaţi ai grupului?” 

DA → Negociere se face de către reprezentanţii organizaţiei sindicale reprezentative la 

nivel de grup de unităţi care reprezintă cel puţin jumătate din numărul total de 

angajaţi ai grupului respectiv. 

NU → Există sindicate reprezentative la nivelul tuturor unităţilor care au decis 

constituirea grupului? 

DA → Negocierea se face numai de reprezentanţii mandataţi de organizaţiile 

sindicale reprezentative din cadrul fiecărei unităţi care au decis 

constituirea grupului.  

NU → Negocierea se face, împreună, de către:  

1.  reprezentanţii mandataţi de organizaţiile sindicale reprezentative 

din cadrul fiecărei unităţi care au decis constituirea grupului;  

   + 

2. reprezentanţii federaţiiior sindicale reprezentative în sectorul de 

activitate în care s-a constituit grupul, la solicitarea şi în baza 

mandatului sindicatelor afiliate la acestea, atunci când sindicatele 

respective nu sunt reprezentative la nivelul unităţilor membre ale 

grupului;  

   + 

3.  reprezentanţii angajaţilor din unităţile membre ale grupului în care 

nu există sindicate reprezentative. 

În cazul contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de sector de activitate 

negocierea se face de către reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de 

sector de activitate şi/sau de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional, la 

solicitarea şi în baza mandatului primit din partea federaţiilor membre, constituite la 

nivelul sectorului de activitate. 

2.3.3.  Particularităţi pentru sectorul bugetar  

În sectorul bugetar, părţile contractului colectiv de muncă sunt angajatorii şi angajaţii, 

reprezentaţi după cum urmează:  

CCM la nivel de  

unitate 

Angajatorul: reprezentat de conducătorul instituţiei bugetare 

sau de către persoana mandatată în acest scop. 

Angajaţii: reprezentaţi de sindicatul legal constituit şi 

reprezentativ potrivit legii. 

CCM la nivel de 

grup de unităţi 

Angajatorii: reprezentaţi de reprezentantul legal al 

ordonatorilor principali de credite*. 

Angajaţii: reprezentaţi de organizaţiile sindicale legal 

constituite şi reprezentative potrivit legii. 

CCM la nivel de 

sector de activitate 

Angajatorii: reprezentaţi de de către reprezentantul legal al 

autorităţii publice centrale competente. 

Angajaţii: reprezentaţi de organizaţiile sindicale legal 

constituite şi reprezentative potrivit legii. 

 

În situaţia în care nu există o organizaţie legal constituită şi reprezentativă se aplică 

prevederile corespunzătoare prezentate la punctul 2.3.2. 

* Sintagma “reprezentantul legal al ordonatorilor principali de credite”, astfel cum este 

prevăzută de lege în situaţia negocierii CCM la nivel de grup de unităţi, este echivocă dacă 

avem în vedere dispoziţiile din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice: 
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“Art. 20. - (1) Ordonatorii principali de credite sunt miniştrii, conducătorii 

celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, conducătorii 

altor autorităţi publice şi conducătorii instituţiilor publice autonome.  

 (2) Ordonatorii principali de credite pot delega această calitate înlocuitorilor de 

drept, secretarilor generali sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin 

actul de delegare ordonatorii principali de credite vor preciza limitele şi condiţiile 

delegării.  

 (3) În cazurile prevăzute de legi speciale ordonatorii principali de credite sunt 

secretarii generali sau persoanele desemnate prin aceste legi.  

 (4) Conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică din subordinea 

ordonatorilor principali de credite sunt ordonatori secundari sau terţiari de 

credite, după caz.” 

În lipsa unor prevederi legale clare şi fără echivoc, apreciem, la nivel teoretic, că se pot 

identifica două situaţii distincte: 

a) grupul de unităţi cuprinde unităţi aflate în subordinea unui singur ordonator principal de 

credite - în acest caz angajatorii sunt reprezentaţi de ordonatorul principal de credite sau 

de o persoană mandatată în acest scop, împuternicită printr-un act de delegare care va 

cuprinde limitele şi condiţiile delegării; 

b) grupul de unităţi cuprinde unităţi aflate în subordinea a doi sau mai mulţi ordonatori 

principali de credite - în acest caz angajatorii sunt reprezentaţi de o persoană mandatată în 

acest scop de ordonatorii de credite, aceasta având rolul de reprezentant (legal) al acestora, 

prevăzut de lege; 

2.4.  Încheierea contractelor colective de muncă 
2.4.1.  Invitaţia la negociere  

Anunţul privind intenţia de începere a negocierilor colective se va transmite de către 

angajatori sau organizaţiile patronale tuturor părţilor îndreptăţite să negocieze contractul 

colectiv de muncă la nivel de sector de activitate, grup de unităţi şi unităţi.  

În cazul în care angajatorul sau organizaţia patronală nu a iniţiat negocierile în termenul 

legal, organizaţia sindicală sau reprezentanţii angajaţilor, după caz, care iniţiază 

negocierile vor transmite tuturor părţilor îndreptăţite să participe la negociere anunţul 

privind intenţia de începere a negocierilor colective (anexa 16).  

Neinvitarea la negocieri a tuturor părţilor îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de 

muncă constituie motiv de neînregistrare a contractului colectiv de muncă negociat.  

Anunţul privind intenţia de începere a negocierilor colective va fi transmis, în formă 

scrisă, cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii negocierilor. Părţile îndreptăţite să 

negocieze contractul colectiv de muncă vor confirma în scris primirea respectivului anunţ 

şi acceptarea sau refuzul participării la negociere. Lipsa unui răspuns scris, coroborată cu 

prezentarea dovezii de invitare la negocieri, va fi interpretată ca refuz de participare la 

negocieri.  

În situaţia în care iniţiativa negocierii aparţine organizaţiei sindicale reprezentative sau a 

reprezentanţilor angajaţilor, în termen de 5 zile calendaristice de la data declanşării 

procedurilor de negociere angajatorul sau organizaţia patronală are obligaţia să convoace 

toate părţile îndreptăţite în vederea negocierii contractului colectiv de muncă. 

2.4.2.  Demararea negocierii  

La prima şedinţă de negociere se stabilesc informaţiile publice şi cu caracter confidenţial 

pe care angajatorul le va pune la dispoziţia delegaţilor sindicali sau ai reprezentanţilor 

angajaţilor, conform legii, şi data până la care urmează a îndeplini această obligaţie. 

Regimul informaţiilor confidenţiale puse la dispoziţie de angajator este cel stabilit prin 

Legea nr. 467/2006 privind cadrul general de informare şi consultare a angajaţilor.  

Informaţiile pe care angajatorul sau organizaţia patronală le va pune la dispoziţia 

delegaţilor sindicali ori a reprezentanţilor angajaţilor, după caz, vor cuprinde cel puţin date 

referitoare la:  

a)  situaţia economico-financiară la zi;  

b)  situaţia ocupării forţei de muncă.  

lnk:LEG%20PRL%20467%202006%200
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În procesul-verbal (anexa 17) încheiat la prima şedinţă de negociere părţile vor consemna 

şi următoarele elemente:  

a)  componenţa nominală a echipelor de negociere pentru fiecare parte, în baza unor 

împuterniciri scrise;  

b) nominalizarea persoanelor mandatate să semneze contractul colectiv de muncă;  

c)  durata maximă a negocierilor convenită de părţi;  

d)  locul şi calendarul reuniunilor;  

e)  dovada reprezentativităţii părţilor participante la negocieri;  

f)  dovada convocării tuturor părţilor îndreptăţite să participe la negociere;  

g)  alte detalii privind negocierea.  

Data la care se desfăşoară prima şedinţă de negociere reprezintă data la care se 

consideră că negocierile au fost declanşate.  

La fiecare şedinţă de negociere se vor încheia procese-verbale semnate de reprezentanţii 

mandataţi ai părţilor în care se va consemna conţinutul negocierilor.  

2.4.3.  Clauze prohibite şi clauze minimale. Nulitatea clauzelor  

Clauzele contractelor colective de muncă pot stabili drepturi şi obligaţii numai în limitele 

şi în condiţiile prevăzute de lege. Prevederile legale referitoare la drepturile angajaţilor au 

un caracter minimal la încheierea contractelor colective de muncă. 

Contractele colective de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un 

nivel inferior celor stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivel 

superior, iar contractele individuale de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească 

drepturi la niveluri inferioare celor stabilite prin contractele colective de muncă aplicabile. 
 

prevederile legale referitoare  

la drepturile angajaţilor 

caracter minimal 
 

 

la negocierea 

contractului colectiv de muncă 

la nivel de sector de activitate 

prevederile legale referitoare  

la drepturile angajaţilor 

+ 

clauzele CCM la nivel de  

sector de activitate 

 

caracter minimal 
 

 

la negocierea 

contractului colectiv de muncă 

la nivel de grup de unităţi 

prevederile legale referitoare  

la drepturile angajaţilor 

+ 

clauzele CCM la nivel de  

sector de activitate 

+ 

clauzele CCM la nivel de  

grup de unităţi 

 

 

caracter minimal 
 

 

la negocierea 

contractului colectiv de muncă 

la nivel de unitate 

prevederile legale referitoare  

la drepturile angajaţilor 

+ 

clauzele CCM la nivel de  

sector de activitate 

+ 

clauzele CCM la nivel de  

grup de unităţi 

+  

clauzele CCM la nivel de  

unitate 

 

 

 

 

caracter minimal 
 

 

la negocierea 

contractului individual  

de muncă  

 

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 5.000 lei stipularea în 

contractul individual de muncă a unor clauze contrare dispoziţiilor legale. 
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În contractele colective de muncă la orice nivel clauzele aplicabile angajaţilor încadraţi cu 

contract individual de muncă în sectorul bugetar vor respecta în mod obligatoriu, sub 

sancţiunea nulităţii, următoarele cerinţe: 

- prin contractele/acordurile colective de muncă încheiate în sectorul bugetar nu pot fi 

negociate sau incluse clauze referitoare la drepturi în bani şi în natură, altele decât cele 

prevăzute de legislaţia în vigoare pentru categoria respectivă de personal;  

- contractele colective de muncă în sectorul bugetar se negociază, în condiţiile legii, 

după aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale ordonatorilor de credite, în 

limitele şi în condiţiile stabilite prin acestea; 

- în cazul în care drepturile salariale sunt stabilite de legi speciale între limite minime şi 

maxime, drepturile salariale concrete se determină prin negocieri colective, dar numai 

între limitele legale.  

Drepturile salariale din sectorul bugetar care sunt stabilite prin lege în limite precise nu 

pot constitui obiect al negocierilor şi nu pot fi modificate prin contracte colective de 

muncă. 

Răspunderea pentru încheierea contractelor colective de muncă cu nerespectarea 

prevederilor legale revine angajatorului.  

Clauzele cuprinse în contractele colective de muncă care sunt negociate cu încălcarea 

prevederilor legale sunt lovite de nulitate. Nulitatea clauzelor contractuale se constată de 

către instanţele judecătoreşti competente, la cererea părţii interesate, fie pe cale de acţiune, 

fie pe cale de excepţie. În cazul constatării nulităţii unor clauze de către instanţa 

judecătorească, părţile pot conveni renegocierea acestora. Până la renegocierea clauzelor a 

căror nulitate a fost constatată, acestea sunt înlocuite cu prevederile mai favorabile 

angajaţilor, cuprinse în lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil încheiat la 

nivelul superior, după caz. 

2.4.4.  Durata contractului colectiv de muncă  

Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai 

mică de 12 luni şi mai mare de 24 luni. Părţile pot hotărî prelungirea aplicării contractului 

colectiv de muncă, în condiţiile stabilite de prezenta lege, o singură dată, cu cel mult 12 

luni.  

2.4.5.  Încheierea şi semnarea contractului colectiv de muncă  

Contractele colective de muncă, încheiate la orice nivel, nu pot fi semnate decât de 

reprezentaţii mandataţi în acest sens ai părţilor care au negociat.  

Anterior încheierii şi semnării contractelor colective de muncă la nivel de sector de 

activitate, angajatorii membri ai organizaţiilor patronale reprezentative la nivel de sector 

de activitate, precum şi organizaţiile sindicale membre ale confederaţiilor sindicale 

participante la negocieri îşi vor împuternici reprezentanţii să negocieze prin mandat 

special.  

2.4.6.  Forma scrisă şi înregistrarea contractului colectiv de muncă  

Contractele colective de muncă şi actele adiţionale la acestea se încheie în formă scrisă şi 

se înregistrează prin grija părţilor (anexa 18), după cum urmează:  

a)  contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, la inspectoratul teritorial de muncă;  

b)  contractele colective de muncă încheiate la nivelul grupurilor de unităţi şi al 

sectoarelor de activitate, la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  

Dosarul întocmit în vederea înregistrării va cuprinde:  

a)  contractul colectiv de muncă, în original, redactat în atâtea exemplare câte părţi 

semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, semnate de către părţi;  

b)  dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere;  

c)  împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi semnării 

contractului colectiv de muncă;  

d)  dovezile de reprezentativitate ale părţilor. În cazul grupului de unităţi constituit numai 

pentru negocierea unui contract colectiv de muncă la acest nivel, dovezile de 

reprezentativitate pot fi cele ale membrilor părţii sindicale, partea patronală făcând 

dovada constituirii grupului de unităţi în vederea negocierii;  
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e)  procesele-verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părţi semnatare 

sunt, plus unul pentru depozitar, conţinând poziţia părţilor;  

f)  pentru contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector de activitate, 

mandatele speciale prevăzute de lege. 

În cazul contractelor negociate la nivelul sectoarelor de activitate, contractul colectiv de 

muncă va fi înregistrat la nivelul respectiv numai în situaţia în care numărul de angajaţi 

din unităţile membre ale organizaţiilor patronale semnatare este mai mare decât jumătate 

din numărul total al angajaţilor din sectorul de activitate. În caz contrar, contractul va fi 

înregistrat drept contract la nivel de grup de unităţi.  

Pentru contractele la nivel de sector de activitate sau grup de unităţi, dosarul va cuprinde 

suplimentar şi lista unităţilor cărora li se aplică contractul în conformitate cu mandatele 

speciale prevăzute de lege.  

În cazul în care este îndeplinită condiţia ca numărul de angajaţi din unităţile membre ale 

organizaţiilor patronale semnatare să fie mai mare decât jumătate din numărul total al 

angajaţilor din sectorul de activitate, aplicarea contractului colectiv de muncă înregistrat la 

nivelul unui sector de activitate va fi extinsă la nivelul tuturor unităţilor din sector, prin 

ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, cu aprobarea Consiliului Naţional 

Tripartit, în baza unei cereri adresate acestuia de către semnatarii contractului colectiv de 

muncă la nivel sectorial.  

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sau, după caz, inspectoratele teritoriale de 

muncă vor proceda la înregistrarea contractelor colective de muncă după verificarea 

îndeplinirii condiţiilor procedurale prevăzute de prezenta lege. Dacă aceste condiţii nu 

sunt îndeplinite, contractele colective de muncă vor fi restituite semnatarilor pentru 

îndeplinirea condiţiilor legale.  

Contractele colective de muncă nu vor fi înregistrate dacă:  

a)  părţile nu au depus dosarul în conformitate cu prevederile legale;  

b)  nu sunt semnate de către organizaţii sindicale care reprezintă mai mult de jumătate din 

totalul angajaţilor din sectorul sau grupul de unităţi pentru care s-a negociat contractul;  

c)  reprezentantul oricărei părţi care a participat la negocieri, nu a fost de acord cu oricare 

dintre clauzele contractului şi acest fapt a fost consemnat în procesul-verbal de 

negociere.  

La nivel de unitate, contractul colectiv de muncă va fi înregistrat fără semnătura tuturor 

părţilor numai în cazul în care partea semnatară care reprezintă angajaţii acoperă mai mult 

de jumătate din totalul angajaţilor.  

Împotriva refuzului înregistrării contractelor colective de muncă părţile interesate se pot 

adresa instanţelor judecătoreşti în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Contractele colective de muncă se aplică de la data înregistrării lor la autoritatea 

competentă sau de la o dată ulterioară, potrivit convenţiei părţilor.  

Contractele colective de muncă la nivel de sectoare de activitate şi grupuri de unităţi, 

precum şi actele adiţionale la acestea vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, 

Partea a V-a, precum şi pe pagina de internet a Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale.  

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 3.000 lei nedepunerea spre 

publicare de către părţile semnatare a contractului colectiv de muncă la nivel de grup de 

unităţi sau sector de activitate, resposabilitatea revenind solidar părţilor. 

2.5.  Executarea, modificarea şi încetarea contractului colectiv de muncă 
2.5.1.  Executarea contractului colectiv de muncă  

Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi. Neîndeplinirea 

obligaţiilor asumate prin contractul colectiv de muncă atrage răspunderea părţilor care se 

fac vinovate de aceasta.  
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2.5.2.  Modificarea contractului colectiv de muncă  

Clauzele contractului colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executării lui, în 

condiţiile legii, ori de câte ori toate părţile îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de 

muncă convin acest lucru.  

Modificările aduse contractului colectiv de muncă se consemnează într-un act adiţional 

semnat de toate părţile care au încheiat contractul. Actul adiţional se transmite în scris 

organului la care a fost înregistrat contractul colectiv de muncă şi tuturor părţilor 

semnatare şi produce efecte de la data înregistrării acestuia în condiţiile prezentei legi sau 

de la o dată ulterioară, potrivit convenţiei părţilor.  

2.5.3.  Încetarea contractului colectiv de muncă  

Contractul colectiv de muncă nu poate fi denunţat unilateral, ci încetează: 

a)  la împlinirea termenului sau la terminarea lucrării pentru care a fost încheiat, dacă 

părţile nu convin prelungirea aplicării acestuia, în condiţiile legii;  

b)  la data dizolvării sau lichidării judiciare a unităţii;  

c)  prin acordul părţilor.  

2.5.4.  Alte reglementări   

Litigiile în legătură cu executarea, modificarea sau încetarea contractului colectiv de 

muncă se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente.  

În cazul în care o organizaţie patronală sau sindicală semnatară a unui contract colectiv de 

muncă îşi pierde calitatea de organizaţie reprezentativă, orice parte interesată îndreptăţită 

să negocieze respectivul contract colectiv de muncă are dreptul să solicite renegocierea 

contractului colectiv de muncă în cauză, anterior termenului de expirare a acestuia. Dacă 

nu se solicită renegocierea, contractul colectiv de muncă respectiv rămâne în vigoare până 

la expirarea termenului pentru care a fost încheiat.  

În cazul în care pe parcursul derulării unui contract colectiv de muncă angajatorul îşi 

modifică obiectul principal de activitate, îi vor fi aplicabile prevederile contractului 

colectiv de muncă încheiat la nivelul sectorului de activitate în care se încadrează noul 

obiect principal de activitate. 

Conform principiului recunoaşterii reciproce orice organizaţie sindicală legal constituită 

poate încheia cu un angajator sau cu o organizaţie patronală orice alte tipuri de acorduri, 

convenţii sau înţelegeri, în formă scrisă, care reprezintă legea părţilor şi ale căror 

prevederi sunt aplicabile numai membrilor organizaţiilor semnatare.  

2.6.  Reglementări specifice pentru funcţionarii publici. Acordurile colective   
Conform legislaţiei în vigoare, autorităţile şi instituţiile publice pot încheia anual, în 

condiţiile legii, acorduri colective cu sindicatele reprezentative ale funcţionarilor publici 

sau cu reprezentanţii funcţionarilor publici.  

Acordul colectiv este convenţia încheiată în formă scrisă între autoritatea sau instituţia 

publică, reprezentată prin conducătorul acesteia, şi funcţionarii publici din cadrul 

autorităţii sau instituţiei publice respective, prin sindicatele reprezentative ale acestora ori 

prin reprezentanţii aleşi, în care sunt stabilite anual măsuri referitoare la:  

a)  constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;  

b)  sănătatea şi securitatea în muncă;  

c)  programul zilnic de lucru;  

d)  perfecţionarea profesională;  

e)  alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecţia celor aleşi în organele 

de conducere ale organizaţiilor sindicale. 

Desemnarea reprezentanţilor în vederea încheierii acordului colectiv se face de către 

organizaţia sindicală reprezentativă a funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau 

instituţiei publice ori prin votul majorităţii funcţionarilor publici din respectiva autoritate 

sau instituţie publică, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii 

publici nu sunt organizaţi în sindicat.  

Autoritatea sau instituţia publică va furniza sindicatelor reprezentative sau reprezentanţilor 

funcţionarilor publici informaţiile necesare pentru încheierea acordurilor privind 

raporturile de serviciu, în condiţiile legii.  
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Acordurile colective se încheie după aprobarea bugetului autorităţii sau instituţiei publice, 

pe o perioadă determinată, de regulă corespunzătoare exerciţiului bugetar. Cu titlu de 

excepţie, acorduri colective se pot încheia şi pe perioade determinate mai mari de un an, 

sub rezerva justificării necesităţii şi oportunităţii depăşirii perioadei aferente exerciţiului 

bugetar respectiv.  

Negocierea acordului colectiv este obligatorie atunci când este expres solicitată de către 

una dintre cele două părţi semnatare, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului 

autorităţii sau instituţiei publice.  

În cazul în care reprezentanţii funcţionarilor publici sau conducătorul autorităţii ori 

instituţiei publice nu solicită demararea procedurilor aferente încheierii acordului 

colectiv în acest termen, se consideră că s-a renunţat de comun acord la dreptul de 

încheiere a acestuia pentru anul următor.  

Negocierea clauzelor şi încheierea acordurilor colective se fac în mod liber de către părţi, 

acestea aflându-se pe poziţie de egalitate juridică.  

Acordul colectiv se poate încheia exclusiv la nivelul unei autorităţi sau instituţii publice, 

clauzele acestuia producându-şi efectele numai pentru funcţionarii publici din cadrul 

autorităţii sau instituţiei publice respective.  

Acordurile colective nu pot conţine prevederi contrare, drepturi şi obligaţii sub nivelul 

minim stabilit prin acte normative. Clauzele acordurilor colective nu pot exceda sau, după 

caz, nu pot stabili îngrădirea drepturilor şi obligaţiilor reglementate prin lege sau drepturi 

ori obligaţii suplimentare faţă de cele reglementate prin lege în derularea raporturilor de 

serviciu.  

Acordurile colective se încheie în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, 

şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:  

a) informaţii referitoare la cele două părţi, inclusiv calitatea persoanelor semnatare şi 

actul în baza căruia respectivele persoane au drept de reprezentare;  

b)  perioada pentru care se încheie acordul colectiv;  

c)  domeniul de aplicare;  

d)  obligaţiile asumate de cele două părţi, pe fiecare dintre domeniile pentru care s-a 

negociat;  

e)  data încheierii şi semnăturile reprezentanţilor;  

f)  alte informaţii, conform obligaţiilor instituite prin lege.  

O copie a acordului colectiv, încheiat în condiţiile legii şi ale prezentei hotărâri, se 

transmite comisiei paritare, care are, printre altele, şi următoarle atribuţii: 

-  participă, cu rol consultativ, la negocierea acordurilor colective de către autoritatea sau 

instituţia publică cu sindicatele reprezentative ale funcţionarilor publici sau cu 

reprezentanţii acestora şi elaborează proiectul acordului colectiv;  

-  urmăreşte permanent realizarea acordurilor colective încheiate între autoritatea sau 

instituţia publică cu sindicatele reprezentative sau cu reprezentanţii funcţionarilor 

publici;  

-  întocmeşte rapoarte trimestriale cu privire la respectarea acordurilor încheiate în 

condiţiile legii, pe care le comunică conducerii autorităţii sau instituţiei publice, 

precum şi conducerii sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor publici sau 

reprezentanţilor funcţionarilor publici.  

Acordurile colective încheiate de către autorităţi şi instituţii publice constituie informaţii 

de interes public şi se aduc la cunoştinţă publicului din oficiu, prin afişare la sediul 

autorităţii sau instituţiei publice, în locurile special amenajate în acest scop, şi, în cazul în 

care autoritatea sau instituţia publică are pagină de internet proprie, prin publicarea 

acordului colectiv la secţiunea dedicată informaţiilor de interes public.  

Executarea acordului colectiv este obligatorie pentru ambele părţi. Neîndeplinirea 

obligaţiilor asumate atrage răspunderea civilă şi, după caz, disciplinară, a părţilor care se 

fac vinovate de aceasta.  

Clauzele acordului colectiv pot fi modificate pe parcursul executării acestuia, în condiţiile 

legii, ori de câte ori părţile convin acest lucru. Noul acord colectiv este considerat nul de 
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drept dacă modificarea este rezultatul unei presiuni exercitate de o parte asupra celeilalte 

părţi în scopul acceptării solicitării de modificare. Nulitatea se constată de instanţa de 

contencios administrativ competentă, în condiţiile legii.  

Orice modificare a conţinutului acordului colectiv se face cu acordul ambelor părţi şi se 

aduce la cunoştinţă persoanelor interesate, în termen de 15 zile calendaristice de la data 

modificării, prin act adiţional, care se aduce la cunoştinţă publicului, cu respectarea 

procedurii legale.  

La negocierea, încheierea sau modificarea acordului colectiv, oricare dintre părţi poate fi 

asistată de terţi, conform propriilor opţiuni, sub condiţia semnării de către terţa parte a 

unui angajament de confidenţialitate.  

Drepturile şi obligaţiile individuale ale funcţionarilor publici rezultate din aplicarea 

măsurilor negociate se stabilesc prin raportare la clauzele acordului colectiv în vigoare la 

data acordării drepturilor sau, după caz, la data îndeplinirii obligaţiilor respective.  

Aplicarea acordului colectiv se suspendă în următoarele situaţii:  

a)  în caz de forţă majoră;  

b)  prin acordul de voinţă al părţilor, dacă măsurile stabilite nu mai pot fi realizate din 

cauza unor restricţii financiare sau modificări legislative cu privire la drepturile ori 

obligaţiile din domeniile prevăzute în acordul colectiv, intervenite ulterior încheierii 

acestora.  

Acordul colectiv poate fi suspendat numai până la încetarea cauzelor care au determinat 

suspendarea.  

Acordul colectiv încetează:  

a)  la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu stabilesc altfel;  

b)  la data desfiinţării sau reorganizării autorităţii ori instituţiei publice;  

c)  prin acordul părţilor;  

d)  la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii instanţei judecătoreşti privind 

constatarea nulităţii acordului colectiv.  

Orice persoană interesată se poate adresa, în condiţiile legii, instanţei de contencios 

administrativ competente pentru constatarea nulităţii acordului colectiv.  

2.7. Lista actelor normative: 

Acte normative: 

Legea nr. 62/2011 a dialogului social 

Legea nr. 53/2003, republicată (Codul Muncii) 

Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Statutul 

funcţionarilor publici); 

H.G. nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi 

încheierea acordurilor colective. 
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ANEXA 1-  CERERE DE ADERARE LA SINDICAT 

(model) 

 

 

A D E Z I U N E 
Subsemnatul(a) ________________________________________________________________ 

domiciliat(ă) în _______________________________________________________________, 

născut(ă) la data de ___________________ în localitatea _______________________________ 

judeţul _____________________ posesor al B.I./C.I. seria _______ nr. ____________________ 

C.N.P. _____________________________ absolvent(ă) al/a ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

având funcţia de _______________________________________________________________ 

în cadrul unităţii ________________________________________________________________ 

telefon ___________________ fax ______________ e-mail __________________________ 

 

solicit aderarea la Sindicatul _____________________________________________________, 

al cărui membru cu obligaţii şi drepturi depline mă consider, începand cu data semnării prezentei, 

conform Statutului şi a celorlalte reglementări ale sindicatului, în condiţiile validării de către 

organele de conducere a prezentei adeziuni. 

Sunt de acord, fără altă semnătură, notificare sau procedură prealabilă, să achit lunar cotizaţia de 

sindicat, începând cu luna aderării, prin reţinere pe statul de plată, în condiţiile şi cuantumul 

stabilite de statutul şi hotărârile organelor de conducere ale sindicatului.  

Am luat cunoştinţă că la data aderării cotizaţia de sindicat este stabilită în cuantum de 

_____________________________________________________________________________. 

Împuternicesc conducerea Sindicatului ______________________________________________ 

şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale la care sindicatul este afiliat să mă reprezinte în toate 

situaţiile ce privesc relaţiile de muncă. 

Împuternicesc conducerea Sindicatului ______________________________________________ 

şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale la care sindicatul este afiliat să efectueze, pentru şi în 

numele meu, fără alt mandat expres sau procedură prealabilă, toate demersurile legale pentru a-mi 

promova interesele şi pentru a-mi apăra drepturile ce decurg din legislaţia muncii, din contractele 

colective de muncă şi din contractul individual de muncă, în faţa şefilor ierarhici, a angajatorului 

sau a reprezentanţilor acestuia, a reprezentanţilor autorităţilor locale sau centrale. 

Alte menţiuni: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Data,      Semnătura, 

_________________         _____________________ 
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ANEXA 2 - NOTIFICARE RETRAGERE DIN SINDICAT 

(model) 

 

 

 
Către, 

Sindicatul _________________________________________ 
 

Domnule Preşedinte, 

Subsemnatul(a), ________________________________________________________________ 

salariat(ă) în cadrul unităţii _______________________________________________________ 

notific prin prezenta retragerea din Sindicatul ________________________________________ 

începând cu data de _____________________________________________________________ 

Solicit încetarea reţinerii pe statul de plată a cotizaţiei de sindicat. 

Alte menţiuni: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Data,      Semnătura, 

_________________         _____________________ 
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ANEXA 3 - CERERE DE ÎNSCRIERE A SINDICATULUI 

ÎN REGISTRUL SPECIAL AL INSTANŢEI 

(model) 
 

 

C ă t r e , 

JUDECĂTORIA __________ [în a cărei rază teritorială îşi are sediul sindicatul]  

D o m n u l e  P r e ş e d i n t e ,  

Subsemnatul, [Nume şi prenume],  domiciliat în [adresa completă], legitimat cu 

[C.I./B.I., seria, nr.], eliberat de [organul care a emis actul de identitate] la [data eliberării], 

CNP [număr], împuternicit special al membrilor fondatori prin procesul verbal de constituire, 

formulez prezenta 

C E R E R E  

prin care solicit instanţei să admită şi să dispună înscrierea în registrul special al instanţei a 

[DENUMIREA COMPLETĂ A SINDICATULUI], cu sediul în [adresa completă]. 

În fapt, în data de [data întrunirii membrilor fondatori şi a încheierii procesului 

verbal de constituire] membrii fondatori au aprobat în unanimitate constituirea [DENUMIREA 

COMPLETĂ A SINDICATULUI], statutul acestuia şi membrii organelor de conducere, iar [numele şi 

prenumele împuternicitului special] a fost împuternicit să efectueze toate demersurile necesare 

în acest sens, conform Procesului verbal de constituire şi al celorlalte documente anexate 

prezentei.  

Prin [adresa, contractul de comodat / închiriere], [nr./din], [emisă de / încheiat cu] 

[persoana fizică sau juridică de la care s-a obţinut sediul], se aprobă repartizarea unui spaţiu 

din incinta imobilului situat în [adresa completă], pentru a fi utilizat şi înregistrat ca sediu al 

[DENUMIREA COMPLETĂ A SINDICATULUI].  

Conducerea executivă a [DENUMIREA COMPLETĂ A SINDICATULUI] va fi asigurată de 

persoanele menţionate în tabelul anexă, parte integrantă a prezentei cereri. 

În drept, îmi intemeiez cererea pe dispoziţiile art. 14 - 20 din Legea nr. 62 / 2011 a 

dialogului social.  

Anexez prezentei cereri: 
- Procesul verbal de constituire, cu tabelul anexat, cuprinzând şi împuternicirea specială 

acordată [numele şi prenumele împuternicitului special] de membrii fondatori.  

- Statutul [DENUMIREA COMPLETĂ A SINDICATULUI]; 

- Lista membrilor organelor de conducere ale [DENUMIREA COMPLETĂ A SINDICATULUI]; 

- Dovada repartizării unui spaţiu pentru a fi utilizat şi înregistrat ca sediu al sindicatului. 

 

Împuternicit special, 

[nume, prenume şi semnătura] 
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ANEXA 4 - PROCES VERBAL DE CONSTITUIRE A SINDICATULUI 

(model) 

 
PROCES VERBAL DE CONSTITUIRE A [denumirea completă a sindicatului] 

 

Încheiat astăzi, [data întrunirii membrilor fondatori] 

Noi, salariaţii din [denumirea unităţii], menţionaţi în tabelul anexă, pe baza liberului 

consimţământ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 62 / 2011 a dialogului social, am hotărât în 

unanimitate constituirea [denumirea completă a sindicatului], organizaţie sindicală la care 

urmează a avea calitatea de membri fondatori. În documentele oficiale este autorizată şi folosirea 

denumirii prescurtate [denumirea prescurtată sau abrevierea, dacă este cazul].  

Totodată, noi, în calitate de membri fondatori, am aprobat: 

- Statutul, în forma anexată prezentului Proces-verbal şi parte integrantă al acestuia; 

- Membrii din organele de conducere; 

- [opţional]: Afilierea la structurile sindicale din cadrul C.N.S. “Cartel ALFA”; 

- Împuternicirea specială pentru [numele şi prenumele împuternicitului special] în vederea 

depunerii la Judecătoria ____ [în a cărei rază teritorială îşi are sediul sindicatul] a cererii 

de înscriere în Registrul special al instanţei a [denumirea completă a sindicatului]. 

Denumirea: [denumirea completă a sindicatului]  

Sediul: [adresa completă] 

Statutul: anexat prezentului Proces-verbal şi parte integrantă al acestuia. 

Organele de conducere ale sindicatului: [se enumeră, conform Statutului sindicatului] 

a) [conform statutului] (ex.: Adunarea Generală, Congresul, Consiliul etc.) 

b) [conform statutului] (ex.: Biroul Executiv etc.) 

c) [conform statutului] (ex. Biroul Permanent etc.) 

d) [conform statutului] (ex. Preşedinte, Lider etc.) 

Membrii organelor de conducere ale [denumirea completă a sindicatului]: 

[se menţionează nominal, conform clauzelor statutului privind funcţiile şi numărul membrilor] 

  Exemplu: 

Preşedinte:    ____________________________ 

  Biroul Permanent:  

Preşedinte:   ____________________________ 

Prim-vicepreşedinte:   ____________________________ 

Secretar General:   ____________________________ 

  Biroul Executiv:  

Preşedinte:   ____________________________ 

Prim-vicepreşedinte:   ____________________________ 

Secretar General:   ____________________________ 

Vicepreşedinte:  ____________________________ 

Vicepreşedinte:  ____________________________ 

Vicepreşedinte:  ____________________________ 

Vicepreşedinte:  ____________________________ 

Datele personale ale membrilor organelor de conducere sunt menţionate în tabelul anexat 

prezentului Proces - verbal de constituire şi face parte integrantă din acesta. 

Comisia de cenzori este compusă din [numele, prenumele membrului/membrilor şi funcţia]. 

 

Î M P U T E R N I C I R E  S P E C I A L Ă  

 

Noi, membrii fondatori menţionaţi în tabelul anexă, împuternicim pe [numele şi prenumele 

împuternicitului special], domiciliat în [adresa completă], legitimat cu [C.I./B.I., seria, nr.], 

eliberat de [organul care a emis actul de identitate] la [data eliberării], CNP [număr], în 

vederea depunerii la Judecătoria ____ [în a cărei rază teritorială îşi are sediul sindicatul] a 
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cererii de înscriere în Registrul special al instanţei a [denumirea completă a sindicatului], pe 

baza celor convenite în prezentul proces verbal de constituire.  

Membrii fondatori: 

Subsemnaţii, în calitate de membri fondatori, cunoscând faptul că falsul în declaraţii se 

pedepseşte conform legii penale, declarăm astăzi, [data întrunirii membrilor fondatori], pe 

propria răspundere următoarele: 

1. Suntem lucrători din aceeaşi unitate [denumirea unităţii]. 

2. Am consimţit liber la înfiinţarea [denumirea completă a sindicatului], acordul nostru fiind 

exprimat prin semnarea tabelului-anexă, parte integrantă din procesul verbal de constituire. 

 

Tabel anexă 

 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele 

Date identificare 

(act identitate sau CNP) 
Semnătura 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

...    

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal de constituire. 

           Împuternicit special,                    Preşedinte,      

[nume, prenume şi semnătura]                  [nume, prenume şi semnătura] 
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ANEXA 5 

 

STATUTUL SINDICATULUI _____________ 
aprobat la data de ________ de membrii fondatori în cadrul şedinţei de constituire a sindicatului  

(model) 
Notă:  

Modelul de statut propus este mai complex, fiind conceput pentru un sindicat cu mulţi 

membri, cu locuri de muncă  în locaţii diferite, pe o zonă geografică mai întinsă. 

Sindicatul este structurat în mai multe grupe sindicale, cu lideri în fiecare din aceste 

grupe, iar votul în organul principal de conducere se face prin normă de reprezentare.  

Pentru sindicatele cu numar mic de membri sau cu membri concentraţi într-o singură 

zonă geografică modelul de statut se poate simplifica, adaptându-se de la caz la caz. 

 

CAPITOLUL  I DENUMIREA, SIGLA ŞI SEDIUL 

Art. 1. Denumirea sindicatului este Sindicatul ________.  

Art. 2. Sigla Sindicatului este ______  

Art. 3. Sediul Sindicatului ________ este în ____________________. 

CAPITOLUL  II PRINCIPII DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

Art. 4. Sindicatul ________ este o organizaţie sindicală cu personalitate juridică, 

independentă faţă de autorităţile publice, de partidele politice şi de patronate. 

Art. 5.  (1) Sindicatul ________ reuneşte, pe baza liberului consimţământ, în limitele 

prevederilor prezentului Statut şi ale celorlalte reglementări ale sindicatului, salariaţi  

din cadrul unităţii ___________ şi salariaţi ai altor unităţi din acelaşi sector de 

activitate, indiferent de forma de proprietate şi de subordonare a respectivelor unităţi. 

 (2) Din cadrul Sindicatului ________ fac parte, pe baza liberului consimţământ, în 

limitele prevederilor prezentului Statut şi ale celorlalte reglementări ale sindicatului, 

şi salariaţi ale căror raporturi de muncă sunt suspendate, indiferent de motivul 

suspendării, foşti salariaţi care la data încetării raporturilor de muncă aveau calitatea 

de membri ai Sindicatului ________ , precum şi alte persoane, în condiţiile în care 

legislaţia în vigoare nu conţine dispoziţii contrare.  

(3) În sensul prezentului Statut, prin expresia „reglementări ale sindicatului” (sau 

„reglementări proprii”) se înţelege totalitatea prevederilor cuprinse în Statutul 

sindicatului, Regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentele organelor de 

conducere, hotărârile şi deciziile acestora. 

Art. 6.  Sindicatul ________ funcţionează pe baza Statutului şi a celorlalte reglementări 

proprii, a hotărârilor judecătoreşti de modificare şi / sau completare a Statutului sau a 

organelor de conducere, fără ca prin aceasta să fie încălcate prevederi exprese ale 

legislaţiei în vigoare. 

Art. 7. Sindicatul ________ are dreptul de a-şi elabora reglementări proprii, de a-şi alege 

liber reprezentanţii, de a-şi organiza gestiunea şi activitatea, de a-şi formula programe 

proprii de acţiune, pe baza deciziilor organelor sale de conducere şi/sau al votului 

liber exprimat. 

Art. 8. Membrii aleşi în organele de conducere ale Sindicatului ________ , care lucrează 

nemijlocit în unitate în calitate de salariat, beneficiază de reducerea programului lunar 

în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă şi ale legislaţiei în 

vigoare. 

Art. 9. Principiile de bază ale organizării şi funcţionării Sindicatului ________ sunt:  

a) unitatea de acţiune sindicală; 

b) solidaritatea; 

c) democraţia; 

d) exprimarea liberă şi respectul opiniilor; 

e) respectarea normelor interne şi internaţionale la care România este parte; 

f) respectarea reglementărilor proprii. 
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Art. 10. Sindicatul ________ se poate dizolva prin hotărârea Adunării Generale legal 

constituită, conform prevederilor prezentului Statut, prin votul a 
3
/4 din participanţii 

cu drept de vot. În cazul aprobării dizolvării, Adunarea Generală legal constituită se 

transformă în Adunare de Dizolvare. 

CAPITOLUL  III SCOP, OBIECTIVE ŞI MIJLOACE DE ACŢIUNE 

Art. 11. Scopul principal al activităţii Sindicatul ________ este apărarea şi promovarea 

intereselor profesionale, economice, sociale, culturale, sportive şi turistice ale 

membrilor săi, a demnităţii şi a drepturilor acestora, prevăzute în legislaţia naţională, 

pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, în 

contractele colective şi individuale de muncă. 

Art. 12. Pentru realizarea acestui scop, Sindicatul ________ îşi va stabili obiective 

operaţionale şi va acţiona prin următoarele mijloace specifice: 

a) sesizarea, petiţia, protestul scris, memoriul; 

b) negocierea, medierea, concilierea; 

c) întrunirea, pichetul de protest, mitingul, marşul, demonstraţia; 

d) greva; 

e) cereri (acţiuni) depuse la instanţa de judecată competentă;  

f) orice alte mijloace specifice prevăzute de legislaţia naţională, pactele, tratatele şi 

convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi în contractele 

colective de muncă.  

Art. 13. Sindicatul ________ va apăra demnitatea, interesele şi drepturile membrilor săi ce 

decurg din legislaţia muncii şi din prevederile Contractului Colectiv de Muncă în faţa 

organelor de jurisdicţie, a instanţelor judecătoreşti, a autorităţilor publice şi a altor 

organisme sau instituţii, prin reprezentantul legal sau împuternicitul/împuterniciţii 

acestuia, precum şi prin apărători proprii sau aleşi.  

Art. 14.  Sindicatul ________ poate contacta reprezentanţi ai altor organizaţii, uniuni, federaţii 

şi confederaţii sindicale sau specialişti în diverse domenii, în scopul consultării, 

angajării sau contractării de asistenţă de specialitate, cu respectarea legislaţiei şi a 

reglementărilor proprii, atât pentru reprezentarea intereselor şi/sau asistarea în timpul 

desfăşurării mijloacelor specifice prevăzute la art. 12 din Statut, cât şi pentru 

acordarea de consultanţă de specialitate în domeniul financiar-contabil, juridic, 

economic, relaţiilor de muncă, tehnic, management, marketing, publicitate, 

comunicare etc. 

Art. 15. Membrii organelor de conducere ale Sindicatului ________, persoanele prevăzute la 

art. 13 şi 14 din prezentul Statut, precum şi personalul angajat în cadrul sindicatului 

sau al eventualelor unităţi economico-sociale subordonate acestuia pot fi salarizate 

din fondurile sindicatului, potrivit reglementărilor sindicatului. 

CAPITOLUL  IV DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE SINDICATULUI 

Art. 16. În condiţiile prevăzute de reglementările proprii, Sindicatul ________ are următoarele 

drepturi:   

a) să-şi elaboreze propriul Statut; 

b) să-şi elaboreze propriile regulamente şi acte de decizie; 

c) să-şi aleagă liber reprezentanţii; 

d) să-şi elaboreze programe proprii de acţiune; 

e) să-şi organizeze activitatea şi gestiunea; 

f) să obţină credite, în condiţiile prevăzute de lege; 

g) să adreseze autorităţilor publice propuneri de acte normative în domeniile de 

interes sindical; 

h) să fie consultat la nivel de unitate, prin reprezentanţi aleşi, numiţi sau delegaţi, la 

elaborarea actelor decizionale privind raporturile de muncă, contractele colective 

de muncă, protecţia socială, activitatea sindicală etc.; 

i) să reprezinte interesele membrilor de sindicat; 

j) să primească toate informaţiile necesare în vederea negocierii contractelor 

colective de muncă; 
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k) să se afilieze la uniuni, alianţe, federaţii şi confederaţii sindicale; 

l) să beneficieze de protecţia legii contra oricăror forme de condiţionare, 

constrângere sau limitare a exercitării drepturilor sale; 

m) să dobândească, în condiţiile legii, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri 

mobile şi imobile; 

n) să constituie fonduri proprii pentru ajutorarea, recompensarea şi premierea 

membrilor săi; 

o) să sprijine material pe membrii săi, să organizeze sau să susţină financiar acţiuni 

cu scopul creşterii randamentului, a nivelului de pregătire şi a performanţelor lor 

profesionale sau sindicale; 

p) să organizeze şi să sprijine material şi financiar activităţi sportive, culturale, 

artistice, educative, turistice şi de divertisment; 

q) să-şi constituie sau să participe la constituirea, funcţionarea sau administrarea unei 

case de ajutor sau unei unităţi economico-sociale; 

r) să utilizeze fonduri proprii pentru tipărirea şi editarea de publicaţii, pliante, 

broşuri, afişe proprii, pagini web, cu scopul dezvoltării sistemului informaţional şi 

a comunicării în cadrul organizaţiei şi pentru apărarea intereselor membrilor săi; 

s) să iniţieze şi să participe la elaborarea / implementarea de proiecte în interesul 

membrilor; 

t) să organizeze şi să susţină material şi financiar acţiuni de promovare a imaginii 

sale; 

u) alte drepturi menţionate de prezentul Statut, de legislaţia naţională, pactele, 

tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi de 

contractele colective de muncă.  

Art. 17. Sindicatul ________ are următoarele îndatoriri: 

a) să apere şi să promoveze demnitatea, drepturile şi interesele profesionale, 

economice, culturale şi sportive ale membrilor săi;  

b) să negocieze şi să urmărească aplicarea contractelor colective de muncă şi a 

prevederilor legale în vigoare; 

c) să restabilească drepturile legale ale membrilor în toate cazurile în care constată că 

acestea au fost încălcate prin abuzuri, acte ilegale sau netemeinice; să sesizeze 

organele de cercetare penală în toate cazurile în care constată limitarea, 

constrângerea sau condiţionarea, sub orice formă, a activităţii sindicale; 

d) să înainteze instanţei de judecată competente cereri de soluţionare a conflictelor de 

muncă, în numele sindicatului şi al membrilor săi; 

e) să urmărească îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale membrilor săi; 

f) să participe, prin reprezentanţi delegaţi, la discutarea problemelor de interes 

profesional, economic, social sau cultural ce vor avea loc în structurile de 

conducere din cadrul unităţii/unităţilor din care fac parte membrii săi; 

g) să ţină evidenţa numărului de membri, a încasărilor şi cheltuielilor; 

h) să iniţieze, să faciliteze şi să sprijine întâlniri cu reprezentanţi ai patronatului, 

patronatelor, autorităţilor publice etc. în scopul apărării drepturilor membrilor săi; 

i) să sprijine moral şi material pe membrii săi, în condiţiile prevăzute de 

reglementările proprii. 

CAPITOLUL  V DOBÂNDIREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA CALITĂŢII DE 

MEMBRU 

DOBÂNDIREA 

Art. 18. (1) Pot fi membri ai Sindicatului ________ persoanele care se încadrează în una din 

situaţiile prevăzute la art. 5 din prezentul Statut, indiferent de profesie, funcţie, vârstă, 

naţionalitate, sex, convingeri politice sau religioase, care respectă prevederile 

legislaţiei în vigoare şi reglementările sindicatului. 

 (2) Din cadrul Sindicatului ________ pot face parte şi alte persoane, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare şi a reglementărilor sindicatului. 
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(3) Dobândirea calităţii de membru se face pe baza completării unei adeziuni, sub 

condiţia validării acesteia de către Biroul Permanent, conform reglementărilor 

sindicatului.  

 (4) Nu dobândeşte calitatea de membru al Sindicatul ________ persoana a cărei 

adeziune nu a fost validată de Biroul Permanent, în condiţiile alineatului precedent. 

Persoana în cauză poate depune o nouă adeziune, care va fi supusă validării în prima 

şedinţă a Biroului Permanent. 

SUSPENDAREA 

Art. 19. (1) Biroul Executiv al  Sindicatului ________ poate aproba, la propunerea 

Preşedintelui sau a Biroului Permanent, prin votul a 
2
/3 din membrii săi cu drept de 

vot, suspendarea calităţii de membru de sindicat pentru o perioadă de maximum 6 luni 

în cazul în care se constată încălcarea prevederilor reglementărilor sindicatului.  

(2) La expirarea perioadei de suspendare a calităţii de membru, Biroul Executiv va 

analiza şi aproba, prin votul a 
2
/3 din membrii săi cu drept de vot, menţinerea sau 

încetarea calităţii de membru de sindicat. 

(3) Pe perioada suspendării calităţii de membru de sindicat, persoanei în cauză i se 

suspendă drepturile stabilite prin reglementările sindicatului.  

ÎNCETAREA 

Art. 20. Membrii de sindicat pierd această calitate în următoarele cazuri:  

1) retragerea, prin completarea unei cereri-tip conform modelului aprobat de Biroul 

Permanent, fără a fi obligaţi a prezenta motivele. Obligaţiile membrilor de sindicat 

care au depus cerere de retragere încetează din luna următoare înregistrării cererii. 

2) excluderea din sindicat, pe baza hotărârii Biroului Executiv, la propunerea 

Preşedintelui sau a Biroului Permanent, în următoarele situaţii: 

a. neachitarea, fără o justificare temeinică, a cotizaţiei lunare stabilite prin 

reglementările sindicatului; 

b. încălcarea reglementărilor sindicatului; 

c. cauzarea unui însemnat prejudiciu material sau moral Sindicatului _______.   

3) nevalidarea ca membru de sindicat, de către Biroul Permanent, la expirarea 

perioadei de suspendare; 

4) dizolvarea sindicatului; 

5) intervenţia unei situaţii de incompatibilitate cu legislaţia în vigoare şi 

reglementările sindicatului. 

Art. 21. (1) Persoanele care au pierdut calitatea de membru de sindicat în condiţiile pct. 1, 2 şi 

3 ale articolului precedent nu pot redobândi această calitate într-un interval de 3 luni 

decât după aprobarea cu unanimitate de voturi a membrilor Biroului Permanent sau 

prin votul favorabil a minim 
2
/3 din membrii cu drept de vot ai Biroului Executiv. 

După expirarea a minim 3 luni de la data pierderii calităţii de membru, redobândirea 

acesteia se face în condiţiile art. 18 din prezentul Statut. 

 (2) Persoanele care au pierdut calitatea de membru de sindicat nu pot cere restituirea 

sumelor depuse drept cotizaţie / contribuţie sau a sumelor şi bunurilor donate. Toate 

obligaţiile de natură financiară, materială şi/sau patrimonială datorate de aceste 

persoane către Sindicatul ________ trebuie achitate în termen de maxim 30 de zile de 

la pierderea calităţii de membru, fără notificare prealabilă.  

CAPITOLUL  VI DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR 

DREPTURILE: 

Art. 22. Membrii Sindicatului ________ au următoarele drepturi: 

a) de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, în condiţiile reglementărilor 

sindicatului; 

b) de a participa la dezbaterea tuturor problemelor în cadrul lucrărilor Adunării 

Generale; 

c) de a fi informaţi asupra activităţii sindicatului, cu respectarea procedurilor 

prevăzute în reglementările sindicatului; 
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d) de a se adresa, în scris, cu cereri şi propuneri organelor de conducere ale 

sindicatului; 

e) de a cere organelor de conducere sprijinul în apărarea drepturilor lor şi de a fi 

reprezentaţi de sindicat; 

f) de a notifica, în scris, conducerii sindicatului intenţia de a-şi apăra individual 

anumite drepturi sau interese; 

g) de a beneficia de consultanţă şi asistenţă gratuită în litigiile de muncă; 

h) de a beneficia de diverse facilităţi (ajutoare materiale sau financiare, bilete de 

odihnă şi tratament, reduceri sau scutiri temporare la plata cotizaţiei etc.) acordate 

prin hotărârea organelor de conducere, conform reglementărilor sindicatului; 

i) de a fi recompensaţi pentru activitatea sindicală, conform reglementărilor 

sindicatului; 

j) de a se retrage la cerere din sindicat, fără a avea obligaţia de a arăta motivele, cu 

respectarea procedurilor prevăzute de reglementările sindicatului. 

 ÎNDATORIRILE: 

Art. 23. (1) Membrii Sindicatului ________ au următoarele îndatoriri: 

a) de a respecta legislaţia în vigoare şi reglementările sindicatului; 

b) de a achita lunar cotizaţia stabilită; 

c) de a participa, ori de câte ori sunt convocaţi, la şedinţele organizate de membrii 

Biroului Permanent sau de împuterniciţii acestora. În cazul în care participarea nu 

este posibilă, au obligaţia de a anunţa şi/sau motiva acest lucru. 

d) de a conlucra activ la aplicarea hotărârilor organelor de conducere ale Sindicatului 

şi de a acţiona pentru realizarea scopului şi obiectivelor Sindicatului ________ , 

participând la manifestările iniţiate de acesta; 

e) de a sesiza conducerea sindicatului cu privire la situaţiile de care are cunoştinţă 

referitoare la încălcarea prevederilor legale sau contractuale în domeniul relaţiilor 

de muncă, dacă prin acestea sunt afectate drepturi ale oricărui membru de sindicat; 

f) de a sesiza conducerea sindicatului cu privire la situaţiile de care are cunoştinţă 

referitoare la încălcarea reglementărilor Sindicatului ________; 

g) de a solicita asistarea de către reprezentanţii sindicatului în toate situaţiile în care 

trebuie să-şi exprime acordul privind modificarea contractului individual de 

muncă (funcţie, durată, salariu, loc de muncă, sporuri etc.), sau privind anularea / 

renunţarea la unele drepturi; 

h) de a respecta principiul majorităţii, disciplina şi ierarhia sindicală; 

i) de a nu iniţia nici o acţiune în numele sindicatului sau al organelor de conducere 

ale sindicatului, fără aprobarea Preşedintelui sau a Biroului Permanent; 

j) de a păstra confidenţialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor şi voturilor exprimate 

în cadrul activităţilor sindicale faţă de persoane care nu au calitatea de membru de 

sindicat, în condiţiile în care prin aceasta s-ar aduce prejudicii sindicatului.   

 (2) În cazul încălcării obligaţiilor prevăzute la alineatul precedent, membrii de 

sindicat pot fi sancţionaţi cu avertisment, suspendarea calităţii de membru sau 

excluderea din sindicat, conform reglementărilor sindicatului.  

MANDAT PENTRU INTRODUCEREA ACŢIUNILOR ÎN INSTANŢĂ ŞI MANDAT DE 

REPREZENTARE 

Art. 24. (1) Membrii Sindicatului _________ mandatează Preşedintele sindicatului, ceilalţi 

membri ai Biroului Permanent, precum şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale la 

care sindicatul este afiliat, de a formula acţiuni în justiţie pentru şi în numele lor şi de 

a-i reprezenta în vederea soluţionării oricăror conflicte de muncă. 

 (2) Membrii de sindicat au obligaţia de a notifica, în scris, Preşedintelui sindicatului 

intenţia de a anula mandatul prevăzut la alineatul precedent, precum şi intenţia de 

renunţare la judecată în cazul unei acţiuni promovată în instanţă de sindicat în numele 

şi pentru respectivul membru. 
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CAPITOLUL  VII ORGANELE DE CONDUCERE 

Art. 25. (1) Organele de conducere ale Sindicatului ________ sunt: 

A) ADUNAREA GENERALĂ; 

B) BIROUL EXECUTIV; 

C) BIROUL PERMANENT; 

D) PREŞEDINTELE. 

(2) Organele executive de conducere prevăzute la lit. b - d colaborează în vederea 

stabilirii strategiei de acţiune sindicală cu CONSILIUL REPREZENTANŢILOR, structură 

formată din liderii aleşi, numiţi sau desemnaţi ai tuturor grupelor sindicale constituite 

conform reglementărilor Sindicatului ________. 

(3) Relaţiile ierarhice între membrii cu funcţii de conducere şi atribuţiile acestora sunt 

stabilite de Preşedintele Sindicatului ________. 

A) ADUNAREA GENERALĂ 

Art. 26. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Sindicatului ________ şi se 

întruneşte în sesiune ordinară o dată la 4 ani sau în sesiune extraordinară, la 

convocarea Preşedintelui sau a Biroului Executiv. 

Art. 27. Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a 
1
/2 din numărul cumulat al 

membrilor Biroului Executiv şi al delegaţilor desemnaţi din cadrul fiecărei grupe 

sindicale, pe baza normei de reprezentare stabilită de Biroul Permanent. Criteriile, 

procedura de desemnare şi structura delegaţilor la Adunarea Generală se stabilesc de 

Biroul Permanent prin Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Adunării 

Generale, analizându-se şi propunerile Consiliului Reprezentanţilor şi se validează de 

Biroul Executiv. 

Art. 28. La solicitarea motivată a unei grupe sindicale, Biroul Executiv poate aproba, în 

principiu, o altă normă de reprezentare pentru grupa sindicală respectivă. Această 

aprobare se anunţă în timpul desfăşurării Adunării Generale şi poate fi contestată de 

oricare din delegaţii prezenţi. Contestaţia se supune votului Adunării Generale care 

hotărăşte prin vot deschis cu majoritate simplă.   

Art. 29. În caz de neîntrunire a cvorumului statutar pentru desfăşurarea lucrărilor Adunării 

Generale, va fi convocată o nouă Adunare Generală în termen de maxim 60 de zile, 

cu posibilitatea modificării Regulamentului de Organizare şi Desfăşurare a Adunării 

Generale.  

Art. 30. Adunarea Generală ia hotărâri cu majoritatea simplă a delegaţilor prezenţi, cu 

excepţia cazurilor în care prezentul Statut prevede altfel. 

Art. 31. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:  

a) Alege prin vot secret, din rândul membrilor care şi-au depus legal candidatura, 

Preşedintele, Prim-vicepreşedintele şi Vicepreşedinţii Sindicatului ________; 

b) Alege prin vot deschis ceilalţi membri ai Biroului Executiv din rândul persoanelor 

care şi-au depus candidatura sau au fost propuse de Preşedintele ales 

c) Acordă mandat special Preşedintelui pentru alegerea şi numirea celorlalţi membri 

ai Biroului Executiv, în conformitate cu prevederile Regulamentului de 

Organizare şi Desfăşurare a Adunării Generale şi ale prezentului Statut; 

d) Analizează şi aprobă rapoartele de activitate ale organelor de conducere ale 

sindicatului, precum şi raportul financiar; 

e) Dezbate strategia sindicatului pentru perioada dintre Adunările Generale, stabilită 

de Biroul Permanent, după analizarea propunerilor Consiliului Reprezentanţilor şi 

validată de Biroul Executiv; 

f) Acordă mandat de conducere Biroului Executiv, Biroului Permanent şi 

Preşedintelui pe perioada dintre Adunările Generale; 

g) Acordă mandat special de conducere Preşedintelui în diverse situaţii. 
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B) BIROUL EXECUTIV 

Art. 32. (1) Biroul Executiv este ales de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani şi este 

format din 7 membri, după cum urmează:  

Nr. 

crt. 
Funcţia de conducere 

Număr 

de 

posturi 

Modalitatea de 

alegere 
Observaţii 

1  Preşedinte 1 vot secret  

 

      Biroul Permanent 2  Prim-vicepreşedinte 1 vot secret 

3  Secretar General 1 ales de Preşedinte 

4  Vicepreşedinţi 4 vot secret  

(2) Prin excepţie de la prevederile alineatului precedent, primul mandat al tuturor 

membrilor Biroului Executiv este de 12 luni de la data constituirii sindicatului. 

(3) Atribuţiile concrete ale membrilor Biroului Executiv sunt stabilite de Preşedintele 

Sindicatului ________, prin consultare cu ceilalţi membri ai Biroului Executiv. 

(4) Atribuţiile specifice funcţiei de Trezorier vor fi îndeplinite de unul dintre membrii 

Biroului Executiv, desemnat de Preşedintele sindicatului. 

(5) Preşedintele Sindicatului ________ poate alege şi numi, prin decizie, oricând pe 

durata mandatului, persoane apte moral şi profesional să ocupe funcţiile 

corespunzătoare eventualelor posturi vacante şi temporar vacante din cadrul Biroului 

Executiv.  

Art. 33. (1) Biroul Executiv se întruneşte lunar în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie 

în şedinţă extraordinară, la convocarea Preşedintelui sau a Biroului Permanent, cu 

votul a 
2/

3 din membrii săi cu drept de vot.  

(2) Biroul Executiv este legal constituit în prezenţa cumulativă a 
2
/3 din membrii 

Biroului Permanent şi a cel puţin ½ din ceilalţi membri cu drept de vot.  

(3) Biroul Executiv adoptă hotărâri cu majoritate simplă, cu excepţia cazurilor în care 

prin prezentul Statut se prevede altfel. Hotărârile Biroului Permanent şi deciziile 

Preşedintelui supuse validării Biroului Executiv nu se consideră validate dacă mai 

mult de 
2
/3 din membrii Biroului Executiv cu drept de vot votează împotriva acestora.  

(4) În cazul egalităţii de voturi în cadrul Biroului Executiv, decizia finală aparţine 

Preşedintelui. 

(5) Absenţa nemotivată a unui membru al Biroului Executiv la 3 şedinţe consecutive 

sau la 10 şedinţe pe durata mandatului determină pierderea funcţiei de conducere în 

Biroul Executiv şi îndreptăţeşte Preşedintele Sindicatului ______ să emită decizia de 

constatare a încetării calităţii de membru în Biroul Executiv a respectivei persoane. 

Art. 34. (1) Biroul Executiv are următoarele atribuţii: 

a) Acţionează pentru îndeplinirea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală; 

b) Validează strategia sindicatului pentru perioada dintre Adunările Generale şi 

programul activităţilor de perspectivă; 

c) Convoacă Adunarea Generală în sesiune extraordinară, cu respectarea 

prevederilor art. 26 din prezentul Statut; 

d) Validează Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Adunării Generale; 

e) Validează norma de reprezentare, criteriile, procedura de desemnare şi structura 

delegaţilor la Adunarea generală;  

f) Aprobă şi modifică structura grupelor sindicale, la propunerea Preşedintelui sau a 

Biroului Permanent. Monitorizează şi coordonează activitatea grupelor sindicale. 

g) Desemnează persoana care să îndeplinească atribuţiile funcţiei de cenzor al 

sindicatului, dacă nu s-a stabilit colaborarea cu un cenzor extern; 

h) Validează bugetul de venituri şi cheltuieli al Sindicatului ________, bilanţul 

contabil şi contul de execuţie; 
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i) Aprobă, la propunerea Preşedintelui sau a Biroului Permanent, cheltuielile din 

fondurile sindicatului care depăşesc 30% din disponibilul bănesc existent în 

ultima zi a lunii anterioare celei în care este angajată cheltuiala, conform 

reglementărilor sindicatului; 

j) Aprobă, la propunerea Preşedintelui sau a Biroului Permanent, afilierea sau 

retragerea Sindicatului ________ la sau din alte organizaţii, uniuni, federaţii, 

confederaţii sau alte organizaţii non-profit; 

k) Aprobă,  la propunerea Preşedintelui sau a Biroului Permanent, fuzionarea prin 

absorbţia altor sindicate; 

l) Analizează contestaţiile asupra deciziilor Preşedintelui sindicatului şi a hotărârilor 

Biroului Permanent; 

m) În cazul reorganizării sindicatului, hotărăşte asupra patrimoniului, prin vot 

deschis, cu majoritate simplă; 

n) Desemnează, prin vot secret, înlocuitori interimari în situaţia în care atât 

Preşedintele cât şi Prim-vicepreşedintele sunt în imposibilitatea de a-şi îndeplini 

mandatul sau de a desemna o persoană care să preia atribuţiile Preşedintelui; 

o) Analizează solicitările conducerii unităţii cu privire la modificarea sau desfacerea 

contractului de muncă al reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale 

sindicatului, precum şi al persoanelor care au deţinut o astfel de funcţie. Acordul 

favorabil poate fi acordat doar prin votul unanim “pentru” al membrilor cu drept 

de vot din cadrul Biroului Executiv, constituit în componenţă completă. 

p) Înaintează Preşedintelui spre aprobare lista membrilor propuşi pentru recompense 

ocazionale şi nivelul acestora, propunerile pentru acordarea de ajutoare materiale 

sau financiare ocazionale, propunerile de acordare a diverselor facilităţi prevăzute 

de reglementările sindicatului;  

q) Aprobă suspendarea sau excluderea membrilor ce au încălcat prevederile 

statutare, regulamentare sau hotărârile organelor de conducere ale sindicatului. 

r) Aprobă, cu votul a 
2
/3 din membrii săi, redobândirea calităţii de membru pentru 

persoanele excluse sau retrase din Sindicatul ________ în primele 12 luni de la 

data retragerii; 

s) Aprobă sancţionarea membrilor organelor de conducere prin unanimitate de 

voturi, persoana direct implicată neavând drept de vot; 

t) Aprobă propunerile Preşedintelui sau ale Biroului Permanent de modificare a 

Statutului; 

u) Deleagă competenţe Biroului Permanent şi Preşedintelui sindicatului. 

(2) În situaţii deosebite, atribuţiile Biroului Executiv sunt preluate de către Biroul 

Permanent. 

Art. 35. Membrii Biroului Executiv răspund personal pentru orice pagubă adusă sindicatului 

din propria culpă.  

Art. 36. Hotărârile Biroului Executiv emise cu respectarea reglementărilor sindicatului au 

caracter obligatoriu pentru toţi membrii Sindicatului ________.   

C) BIROUL PERMANENT  

Art. 37. (1) Biroul Permanent este ales de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani şi este 

format din 3 membri, după cum urmează: 

Nr.  

crt. 
Funcţia de conducere 

Număr 

de 

posturi 

Modalitatea de 

alegere 
Observaţii 

1 Preşedinte 1 vot secret 

x 2 Prim-vicepreşedinte 1 vot secret 

3 Secretar General 1 ales de Preşedinte 
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(2) Atribuţiile concrete ale membrilor Biroului Permanent sunt stabilite de 

Preşedintele Sindicatului ________, prin consultare cu ceilalţi membri ai Biroului 

Permanent. 

(3) Preşedintele Sindicatului ________poate fi mandatat de Adunarea Generală pentru 

a alege şi numi, prin decizie, oricând pe durata mandatului, persoane apte moral şi 

profesional să ocupe funcţiile corespunzătoare eventualelor posturi vacante şi 

temporar vacante din cadrul Biroului Permanent.  

Art. 38. (1) Biroul Permanent se întruneşte săptămânal în şedinţă ordinară şi ori de câte ori 

este nevoie în şedinţă extraordinară, la convocarea Preşedintelui sau a Prim-

vicepreşedintelui.  

(2) Biroul Permanent este legal constituit în prezenţa a 
2
/3 din membrii săi.  

(3) Biroul Permanent adoptă hotărâri cu majoritate simplă, cu excepţia cazurilor în 

care prin prezentul Statut se prevede altfel.  

(4) În cazul egalităţii de voturi în cadrul Biroului Permanent, decizia finală aparţine 

Preşedintelui. 

(5) Absenţa nemotivată a unui membru al Biroului Permanent la 3 şedinţe consecutive 

sau la 10 şedinţe pe durata mandatului determină pierderea funcţiei de conducere în 

Biroul Permanent şi îndreptăţeşte Preşedintele Sindicatului ________ să emită decizia 

de constatare a încetării calităţii de membru în Biroul Permanent a respectivei 

persoane. 

Art. 39. Funcţia de Secretar General în cadrul Biroului Permanent poate fi ocupată de către 

unul din membrii de sindicat, ales de Preşedinte. 

Art. 40. (1) Biroul Permanent are următoarele atribuţii: 

a) Acţionează pentru îndeplinirea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală şi 

Biroul executiv; 

b) Convoacă Biroul executiv cu votul a 
2/

3 din membrii săi cu drept de vot;  

c) Stabileşte strategia sindicatului pentru perioada dintre Adunările Generale şi 

programul activităţilor de perspectivă; 

d) Elaborează Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Adunării Generale; 

e) Stabileşte norma de reprezentare, criteriile, procedura de desemnare şi structura 

delegaţilor la Adunarea generală;  

f) Aprobă şi modifică, la propunerea Secretarului General, Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare a Sindicatului; 

g) Propune structura grupelor sindicale. Monitorizează şi coordonează activitatea 

grupelor sindicale. 

h) Validează adeziunile înregistrate la sindicat; 

i) Aprobă declanşarea conflictelor colective de drepturi; 

j) Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Sindicatului ________, bilanţul contabil 

şi contul de execuţie; 

k) Analizează şi hotărăşte oportunitatea colaborării cu un cenzor extern; 

l) Propune spre aprobare Biroului Executiv cheltuielile din fondurile sindicatului 

care depăşesc 30% din disponibilul bănesc existent în ultima zi a lunii anterioare 

celei în care este angajată cheltuiala, conform reglementărilor sindicatului; 

m) Propunerea spre aprobare Biroului Executiv afilierea sau retragerea Sindicatului 

________ la sau din alte organizaţii, uniuni, federaţii, confederaţii sau alte 

organizaţii non-profit; 

n) Propune spre aprobare Biroului Executiv fuzionarea prin absorbţia altor sindicate; 

o) Înaintează Preşedintelui spre aprobare lista membrilor propuşi pentru recompense 

ocazionale şi nivelul acestora, propunerile pentru acordarea de ajutoare materiale 

sau financiare ocazionale, propunerile de acordare a diverselor facilităţi prevăzute 

de reglementările sindicatului. 

p) Propune spre aprobare Biroului Executiv suspendarea sau excluderea membrilor 

ce au încălcat prevederile statutare, regulamentare sau hotărârile organelor de 

conducere ale sindicatului. 
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q) Aprobă sancţionarea cu avertisment a membrilor ce au încălcat prevederile 

statutare, regulamentare sau hotărârile organelor de conducere ale sindicatului. 

r) Validează calitatea de membru la expirarea perioadei de suspendare. 

s) Aprobă, cu unanimitate, redobândirea calităţii de membru pentru persoanele 

excluse sau retrase din Sindicatul ________ în primele 12 luni de la data 

retragerii; 

t) Propune spre aprobare Biroului Executiv modificarea Statutului Sindicatului 

________; 

u) Deleagă competenţe Preşedintelui sindicatului. 

(2) În situaţii deosebite, atribuţiile Biroului Permanent sunt preluate de către 

Preşedinte. 

Art. 41. Membrii Biroului Permanent răspund personal pentru orice pagubă adusă sindicatului 

din propria culpă.  

Art. 42. Hotărârile Biroului Permanent emise cu respectarea reglementărilor sindicatului au 

caracter obligatoriu pentru toţi membrii Sindicatului ________.   

D) PREŞEDINTELE 

Art. 43. (1) Preşedintele este ales de Adunarea Generală, pentru o perioadă de 4 ani, prin vot 

secret.  

(2) Preşedintele poate fi revocat din funcţie, prin votul Adunării Generale, întrunită în 

şedinţă ordinară legal constituită. 

Art. 44. (1) Preşedintele Sindicatului ________ are următoarele atribuţii principale:  

a) Reprezintă Sindicatul ________ în relaţiile cu terţii. Încheie contracte, protocoale, 

acorduri  şi convenţii în numele sindicatului, cu respectarea legislaţiei în vigoare 

şi a reglementărilor sindicatului. 

b) Acordă mandat scris de conducere în absenţa sa Prim-vicepreşedintelui şi mandate 

de reprezentare oricărui membru din Biroul Executiv; 

c) Stabileşte relaţiile ierarhice şi atribuţiile membrilor Biroului Executiv; 

d) Convoacă şi conduce lucrările Biroului Permanent şi ale Biroului Executiv în 

şedinţe ordinare şi în şedinţe extraordinare.  

e) Conduce şi coordonează activitatea membrilor Biroului Permanent şi ai Biroului 

Executiv. 

f) Convoacă şi conduce lucrările Consiliului Reprezentanţilor. Conduce şi 

coordonează activitatea membrilor Consiliului Reprezentanţilor. 

g) Convoacă şi conduce lucrările Adunării Generale, conform reglementărilor 

sindicatului. 

h) Aprobă acordarea de recompense ocazionale şi nivelul acestora, acordarea de 

ajutoare materiale sau financiare ocazionale, acordarea diverselor facilităţi 

prevăzute de reglementările sindicatului; 

i) Propune sancţiunile ce se impun membrilor ce au încălcat prevederile statutare, 

regulamentare sau hotărârile conducerii sindicatului. 

j) Aprobă în scris cheltuielile efectuate din fondurile sindicatului, conform 

reglementărilor sindicatului, cu excepţia cheltuielilor de competenţa Biroului 

Executiv. 

k) Propune spre aprobare Biroului Executiv cheltuielile din fondurile sindicatului 

care depăşesc 30% din disponibilul bănesc existent în ultima zi a lunii anterioare 

celei în care este angajată cheltuiala, conform reglementărilor sindicatului; 

l) Stabileşte componenţa Comisiilor de negociere şi a reprezentanţilor Sindicatului 

________ în comisiile mixte; 

m) Desemnează reprezentanţii sindicatului la acţiunile sau activităţile la care participă 

Sindicatul ________;  

n) Propunerea spre aprobare Biroului Executiv afilierea sau retragerea Sindicatului 

________ la sau din alte organizaţii, uniuni, federaţii, confederaţii sau alte 

organizaţii non-profit; 
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o) Propune spre aprobare Biroului Executiv modificarea Statutului Sindicatului 

_______; 

p) Propune spre aprobare Biroului Executiv fuzionarea prin absorbţia altor sindicate; 

q) Soluţionează problemele sindicatului în perioada dintre şedinţele Biroului 

Permanent; 

r) În situaţii deosebite, preia atribuţiile Biroului Permanent. 

(2) În situaţia în care Preşedintele se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini mandatul, 

Prim-vicepreşedintele preia de drept atribuţiile acestuia.  

(3) Preşedintele răspunde personal de orice pagubă adusă sindicatului din propria 

culpă. 

Art. 45. În îndeplinirea atribuţiilor curente, Preşedintele Sindicatului ________ emite decizii 

care au caracter obligatoriu pentru toţi membrii de sindicat. 

CONSILIUL REPREZENTANŢILOR 

Art. 46. (1) Consiliul Reprezentanţilor este alcătuit din câte un reprezentant al fiecărei grupe 

sindicale.  

(2) Stabilirea reprezentanţilor grupelor sindicale se face anual sau ori de câte ori este 

nevoie, respectându-se reglementările sindicatului. 

                     (3) Poate fi ales ca reprezentant al grupei sindicale orice membru cu drepturi depline 

al grupei sindicale respective. 

Art. 47. Pierderea calităţii de reprezentant al grupei sindicale are loc în următoarele cazuri:  

1. retragerea la cerere; 

2. absenţa nemotivată la 3 şedinţe consecutive la care a fost convocat; 

3. pierderea susţinerii din partea a 
1
/2 din membrii grupei sindicale din cadrul căreia 

a fost ales; 

4. revocarea sau excluderea, conform reglementărilor sindicatului. 

Art. 48.  Funcţia de reprezentant al grupei sindicale devenită vacantă poate fi ocupată prin 

delegare, de către un alt membru al grupei sindicale respective, stabilit conform 

reglementărilor sindicatului.   

Art. 49.  Orice reprezentant al grupei sindicale răspunde personal pentru orice pagubă adusă 

sindicatului din propria culpă. Atribuţiile concrete ale reprezentanţilor grupei 

sindicale sunt stabilite prin reglementările Sindicatului ________. 

Art. 50. (1) În îndeplinirea atribuţiilor curente şi a celor specificate în prezentul Statut, 

Consiliul Reprezentanţilor emite hotărâri, cu majoritate simplă, cu excepţia cazurilor 

în care reglementările sindicatului prevăd altfel.   

 (2) Hotărârile Consiliului Reprezentanţilor au caracter de recomandare pentru Biroul 

Executiv, Biroul Permanent şi Preşedintele Sindicatului ________. 

PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU ÎN ORGANELE DE CONDUCERE ALE 

SINDICATULUI 

Art. 51.  (1) Pierderea calităţii de membru în organele de conducere ale Sindicatului ________ 

se realizează: 

a. Prin retragere, printr-o notificare scrisă, fără obligaţia de a prezenta motivele; 

b. La expirarea mandatului; 

c. Prin excludere sau revocare din funcţie. 

(2) Principiul care stă la baza excluderii sau revocării unei persoane dintr-o funcţie de 

conducere în cadrul Sindicatului ________ este dreptul exclusiv şi netransmisibil 

acordat organului care a ales sau numit în funcţia de conducere o persoană de a o 

exclude sau revoca în aceleaşi condiţii, proceduri şi cvorum, cu respectarea 

reglementărilor sindicatului. 

CAPITOLUL  VIII CONTROLUL FINANCIAR 

Art. 52. (1) În cadrul Sindicatului ________ controlul financiar este asigurat de un cenzor, 

intern sau extern, desemnat conform prevederilor prezentului Statut.  
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(2) În cazul în care postul de cenzor devine vacant, Preşedintele sindicatului 

demarează procedura pentru desemnarea unui nou cenzor în termen de 30 de zile de la 

data la care postul a devenit vacant. 

Art. 53. Cenzorul are ca principală atribuţie controlul activităţii financiare proprii a 

sindicatului, precum şi al unităţilor economico-sociale ale acestuia, dacă este cazul. 

Art. 54. (1) Cenzorul verifică periodic activitatea financiară a sindicatului şi informează prin 

Note de constatare Biroul Permanent de eventualele nereguli. Notele de constatare se 

vor preda Preşedintelui sindicatului.  

 (2) Cenzorul va întocmi anual raportul de verificare în vederea aprobării şi depunerii 

bilanţului contabil. 

Art. 55. Cenzorul întocmeşte raportul financiar pentru perioada dintre două sesiuni ale 

Adunării Generale. 

CAPITOLUL  IX FONDURI BĂNEŞTI, BUNURI, PATRIMONIU 

Art. 56. Sindicatul ________ are patrimoniu iniţial constituit din taxele de înscriere depuse în 

numerar de membrii fondatori, în cuantum de 2 lei / membru fondator. După 

dobândirea personalităţii juridice fondurile băneşti ale Sindicatului ________ se 

constituie din: 

a) cotizaţiile lunare ale membrilor, în cuantum de maximum 1 % din venitul brut 

realizat al acestora.  

Cotizaţia se va încasa potrivit hotărârii Biroului Permanent şi în conformitate cu 

prevederile Contractului Colectiv de Muncă. În condiţii deosebite, la propunerea 

Biroului Permanent, Preşedintele sindicatului poate decide reducerea parţială a 

cuantumului cotizaţiei sau scutirea totală, pentru anumite categorii de membri, pe 

perioade bine determinate.  

b) taxe de înscriere şi contribuţii; 

c) fonduri obţinute din alte surse, cu respectarea prevederilor legale şi ale 

prevederilor sindicatului. 

Art. 57. Sindicatul ________ poate dobândi cu titlu gratuit sau cu titlu oneros orice fel de 

bunuri mobile sau imobile necesare realizării scopului şi obiectivelor sale. 

Art. 58. Patrimoniul Sindicatului ________ este indivizibil şi netransmisibil, cu excepţia 

situaţiilor de reorganizare sau de dizolvare. Bunurile acordate spre folosinţă rămân în 

patrimoniul sindicatului şi vor fi returnate necondiţionat, la cererea organelor de 

conducere ale sindicatului. 

Art. 59. În cazul reorganizării Sindicatului ________, hotărârile asupra patrimoniului se iau de 

Biroul Executiv sau de către o comisie formată din 3-5 membri aleşi de acesta cu 

ocazia aprobării reorganizării.  

Art. 60. În cazul dizolvării Sindicatului ________, patrimoniul se împarte membrilor cu 

drepturi depline la data aprobării dizolvării, în conformitate cu prevederile hotărârii 

Adunării de Dizolvare. Bunurile date în folosinţă de către organele de stat, ale 

administraţiei publice centrale sau locale, instituţii publice sau organizaţii 

guvernamentale vor fi restituite acestora. 

CAPITOLUL  X DISPOZIŢII FINALE 

Art. 61. Sindicatul ________ are ştampilă proprie, siglă şi cont bancar. 

Art. 62. Prezentul Statut poate fi modificat şi / sau completat cu respectarea prevederilor şi a 

procedurilor stabilite prin reglementările sindicatului. 

Art. 63. Prezentul Statut intră în vigoare la data dobândirii personalităţii juridice.  

 

Prezentul Statut a fost aprobat cu unanimitate de voturi de membrii fondatori, 

întruniţi la data de ______, în cadrul şedinţei de constituire a Sindicatului ________. 
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ANEXA 6 

 

LISTA MEMBRILOR 
organului executiv de conducere al [denumirea completă a sindicatului],  

aleşi în şedinţa de constituire a sindicatului din [data întrunirii membrilor fondatori] 

(model) 

 

 

Nr. 

crt. 
Nume Prenume 

Funcţia în 

sindicat 
C.N.P 

Profesia/ 

Funcţia 
Domiciliul 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

...       

 

 

         Împuternicit special,                      Preşedinte,         

[nume, prenume şi semnătura]                  [nume, prenume şi semnătura] 
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ANEXA 7- CERERE JUDECĂTORIE - MODIFICARE STATUT SINDICAT 

(model) 
 

C ă t r e ,  

JUDECĂTORIA ______________________ 
DOMNULE PREŞEDINTE 

 
Sindicatul ___________________________, cu sediul în ______________________________,  

înfiinţat prin _______________  din  ___________, pronunţată de Judecătoria ______________ 

în Dosarul nr. _______________, reprezentat legal de _________________ - _______________, 

prin împuternicit special _______________________________________________________, 

în temeiul art. 20 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, formulează prezenta  
 

CERERE DE MODIFICARE A STATUTULUI SINDICATULUI 
 

şi solicităm instanţei să admită cererea şi să dispună menţionarea în Registrul special al 

Judecătoriei _________________________ de înscriere a sindicatelor a modificărilor Statutului 

Sindicatului _______________________, astfel cum au fost aprobate de Biroul Executiv din data 

de ___________ şi cum rezultă din forma noului statut, anexată prezentei cereri. 

 

În fapt: 

La data de ______________, Biroul executiv al Sindicatului ____________________________, 

în temeiul art. _______ din Statutul sindicatului, a aprobat cu ___ voturi „pentru” și _____ voturi 

„împotrivă” modificarea statutului sindicatului, după cum urmează:  

 
Nr. crt. Text în Statutul actual Text în Statutul modificat 

1. 

Art. A 

......... 

(a2) ......... 

Alineatul (a2) al articolului A se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

„(a2) .......................................................................” 

2. 
Art. B 

(b1) ...................... 

Alineatul (b1) al articolului B se abrogă. 

3. 

Art. C 

… 

(c3) ...................... 

La articolul C, după alineatul (c3), se introduce un nou alineat, alin. (c4), 

cu următorul cuprins: 

„(c4) .................................................................” 

4.  

După art. D se introduce un nou articol, art. D
1
, cu următorul cuprins: 

„(d
1
1) .................................................................... 

  (d
1
2) ................................................................... ” 

... ................................. .................................. 

 

Statutul, în forma modificată, este anexat prezentei cereri.  

 

Totodată, Biroul executiv al Sindicatului ____________ l-a împuternicit pe ________________, 

CNP ________, legitimat cu ___ seria ____ nr. ______, eliberat de _______ la data de _______, 

să facă demersurile pentru înregistrarea modificării statutului la Judecătoria ___________. 

 

În drept: 

Ne întemeiem prezenta cerere pe dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social. 

 

Anexăm, în dublu exemplar, documentele prevăzute la art. 20 alin. 3 din  Legea nr. 62/2011. 
 

     PREŞEDINTE,    ÎMPUTERNICIT SPECIAL, 

       ___________     ________________________ 



GHIDUL MILITANTULUI SINDICAL                                                                                                                              C.N.S. „Cartel ALFA“ 

 48   

ANEXA 8 

 

CERERE JUDECĂTORIE - MODIFICAREA COMPONENȚEI 

ORGANULUI DE CONDUCERE A SINDICATULUI 

(model) 
 

C ă t r e ,  

JUDECĂTORIA ______________________ 
DOMNULE PREŞEDINTE 

 
Sindicatul ___________________________, cu sediul în ______________________________,  

înfiinţat prin _______________  din  ___________, pronunţată de Judecătoria ______________ 

în Dosarul nr. _______________, reprezentat legal de _________________ - _______________, 

prin împuternicit special _______________________________________________________, 

în temeiul art. 20 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, formulează prezenta  
 

CERERE DE MODIFICARE A COMPONENȚEI ORGANULUI DE CONDUCERE 
 

şi solicităm instanţei să admită cererea şi să dispună menţionarea în Registrul special al 

Judecătoriei ___________ de înscriere a sindicatelor a schimbărilor din componenţa organului 

de conducere (Biroului Executiv) al Sindicatului _____________, astfel cum au fost aprobate de 

Adunarea Generală de alegeri din data de ___________ şi cum rezultă din înscrisurile anexate. 

 

În fapt: 

La data de __________, Adunarea Generală de alegeri a Sindicatului _____________________, 

în temeiul art. _______ din Statutul sindicatului, a ales persoanele care urmează să facă parte din 

organul de conducere (Biroul Executiv) al Sindicatului _____________, după cum urmează:  

 
Nr. crt. Numele și prenumele  Funcția în sindicat 

1.   

2.   

3.   

... ................................. .................................. 

 

Modalitatea de desfășurare a alegerilor și rezultatul votului sunt menționate în procesul-verbal al 

şedinţei statutare a Adunării Generale, anexat prezentei. 

 

De asemenea, anexăm și lista cu membrii organului de conducere, cuprinzând numele, 

prenumele, codul numeric personal, domiciliul şi profesiunea/funcţia fiecărui membru ales.  

 

Adunarea Generală a Sindicatului ________________ l-a împuternicit pe __________________, 

CNP ________, legitimat cu ___ seria ____ nr. ______, eliberat de _______ la data de _______, 

să facă demersurile pentru înregistrarea schimbărilor din componenţa organului de conducere 

(Biroului Executiv) al Sindicatului _____________. 

 

În drept: 

Ne întemeiem prezenta cerere pe dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social. 

 

Anexăm, în dublu exemplar, documentele prevăzute la art. 20 alin. 3 din  Legea nr. 62/2011. 
 

 

     PREŞEDINTE,    ÎMPUTERNICIT SPECIAL, 

       ___________     ________________________  
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ANEXA 9 

 

ACTE SINDICALE - ADUNARE GENERALĂ DE ALEGERI 
 

CONVOCATOR 

(model) 
 

În conformitate cu prevederile art. ____ din Statutul Sindicatului 

______________, coroborat cu art. ____ din R.O.F. al organizaţiei sindicale, se convoacă, în 

şedinţă ordinară, Adunarea Generală de alegeri a Sindicatului __________________, în data de 

_________, ora _______, la ______________________________, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Probleme organizatorice. 

2. 

Prezentarea şi aprobarea raportului de activitate şi a raportului financiar al Sindicatului  

______________ pentru perioada ________________. Descărcarea de gestiune a 

conducerii organizaţiei sindicale. 

3. 

Alegerea membrilor organului de conducere al ______________. 

Alegerea Preşedintei Comisiei de Femei din cadrul ________________. 

Alegerea Preşedintelui Comisiei de Tineret din cadrul ____________________. 

Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori din cadrul _________________________.  

4. Definirea orientării generale şi a politicii organizaţiei sindicale. 

5. Diverse 

 

În situaţia în care la ora ______ reuniunea nu este statutară (___ din membrii convocaţi), în 

conformitate cu prevederile art. ______ din Statutul organizaţiei sindicale, se convoacă Adunarea 

Generală de alegeri extraordinară în data de _______, ora ______, în aceeaşi locaţie, cu aceeaşi 

ordine de zi şi cu acelaşi număr de delegaţi. 

 

 

PREŞEDINTE 

______________________ 
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ANEXA 10 

 

ACTE SINDICALE - ADUNARE GENERALĂ DE ALEGERI 

 

SINDICATUL __________________________ 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADUNĂRII 

GENERALE PENTRU ALEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE  

 (model) 
 

Notă:  

Modelul de regulament propus este elaborat în concordanţă cu prevederile modelului de 

statut de la anexa nr. 5. Regulamentul se poate adapta în funcţie de structura organelor de 

conducere şi de atribuţiile acestora, astfel cum sunt prevăzute în statutul fiecărei organizaţii. 
 

CAPITOLUL  I  DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. Prezentul Regulament, adoptat de Biroul Permanent şi validat de Biroul Executiv, 

stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a Adunării Generale a Sindicatului 

_____________ pentru aprobarea rapoartelor de activitate, descărcarea de gestiune şi 

alegerea organelor de conducere, conform statutului. 

Art. 2. Adunarea Generală a Sindicatului __________ are loc la convocarea _______, 

conform art. ____ din Statutul sindicatului, coroborat cu prevederile art. _____ din 

R.O.F. al Sindicatului __________, la data de _______, ora ___, la _____________. 

CAPITOLUL  II   ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE 

Art. 3. (1) Preşedintele sindicatului stabileşte proiectul Ordinii de zi, data, ora şi locul de 

desfăşurare a Adunării Generale.  

 (2) În vederea bunei desfăşurări a lucrărilor Adunării Generale, Biroul Permanent are 

următoarele atribuţii:  

- aprobă norma de reprezentare şi modifică, dacă este cazul, structura grupelor 

sindicale;  

- stabileşte criteriile, procedura de desemnare şi structura delegaţiilor la Adunarea 

Generală; 

- stabileşte lista de invitaţi;  

- elaborează Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Adunării Generale; 

- aprobă bugetul Adunării Generale; 

- aprobă Comisia de organizare a Adunării Generale; 

- alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a lucrărilor Adunării Generale. 

Art. 4. (1) Lucrările Adunării Generale se desfăşoară cu sprijinul următoarelor comisii: 

a) Comisia de organizare a Adunării Generale; 

b) Secretariatul Adunării Generale; 

c) Comisia de numărare şi validare a voturilor. 

 (2) Din componenţa comisiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) şi c) nu poate face 

parte nici unul dintre candidaţi. 

Art. 5. (1) Comisia de organizare a Adunării Generale este formată din 3 persoane şi are 

următoarele atribuţii: 

 validează mandatele şi consemnează în tabelul centralizat prezenţa delegaţilor; 

 verifică caracterul statutar al Adunării Generale şi redactează un raport în acest 

sens. 

(2) Componenţa Comisiei de organizare a Adunării Generale se aprobă de Biroul 

Permanent,  prin vot deschis, cu majoritate de 
2
/3 din membrii cu drept de vot. 

Art. 6. (1) Secretariatul Adunării Generale este format din 2 persoane şi are următoarele 

atribuţii: 

 consemnează dezbaterile din timpul Adunării Generale; 
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 primeşte şi înregistrează documentele prezentate Adunării Generale; 

 urmăreşte aplicarea corectă a Regulamentului Adunării Generale şi a Statutului 

Sindicatului; 

 introduce moţiuni de procedură în cazul încălcării prevederilor statutare şi 

regulamentare; 

 asigură predarea tuturor documentelor Preşedintelui ales. 

(2) Componenţa Secretariatului Adunării Generale se propune de Biroul Permanent 

şi se validează de Adunarea Generală, la începutul şedinţei, prin vot deschis, cu 

majoritate simplă. 

Art. 7. (1) Comisia de numărare şi validare a voturilor (3 persoane) are următoarele atribuţii: 

 distribuie buletinele de vot;  

 numără şi validează voturile secrete şi deschise; 

 prezintă Adunării Generale, la sfârşitul alegerilor, raportul întocmit de comisie. 

(2) Componenţa Comisiei de numărare şi validare a voturilor se aprobă de Adunarea 

Generală, la începutul şedinţei, prin vot deschis, cu majoritate simplă. În situaţia în 

care numărul propunerilor este mai mare decât numărul membrilor comisiei, 

propunerile se supun la vot în ordinea alfabetică a numelui persoanei propuse, fiind 

validate propunerile cu cel mai mare număr de voturi „pentru”. 

(3) Fiecare candidat este observator de drept la numărarea şi validarea voturilor 

secrete. Candidaţii au dreptul de a desemna câte un reprezentant, care să asiste la 

numărarea voturilor.  

Art. 8. Adunarea Generală se constituie din membrii de sindicat  desemnaţi conform 

prevederilor statutare.  

Art. 9. La lucrările Adunării Generale pot participa, ca invitaţi, cu drept de opinie, dar fără 

drept de vot, oricare dintre ceilalţi membri ai sindicatului, precum şi invitaţii stabiliţi 

de Biroul Permanent.  

CAPITOLUL  III  DESFĂŞURAREA LUCRĂRILOR ADUNĂRII GENERALE 

Art. 10. Lucrările Adunării Generale se vor desfăşura în conformitate cu Ordinea de zi 

propusă de Preşedinte şi aprobată de Adunarea Generală. 

Art. 11. Lucrările Adunării Generale sunt conduse de Preşedintele sindicatului. Adunarea 

Generală poate alege, prin vot deschis, altă persoană care să conducă lucrările. 

Art. 12. Persoana care conduce lucrările Adunării Generale supune spre aprobare propunerile 

privind componenţa Secretariatului Adunării Generale şi a Comisiei de numărare şi 

validare a voturilor. 

Art. 13. Au drept de vot în cadrul Adunării Generale membrii de sindicat confirmaţi de 

Comisia de organizare a Adunării Generale. Fiecare participant confirmat va avea 

drepturi depline pe tot parcursul desfăşurării Adunării Generale.   

Art. 14. Obiecţiile referitoare la acceptarea unui participant vor fi analizate de Comisia de 

organizare a Adunării Generale, care va întocmi un raport în acest sens. Pe baza 

acestui raport, Adunarea Generală va hotărî, prin vot deschis, cu majoritate simplă, 

acceptarea sau respingerea participantului contestat. Un participant admis va avea 

drepturi depline pe tot parcursul desfăşurării Adunării Generale. 

Art. 15. Nu se vor supune votului obiecţii, contestaţii sau propuneri contrare Statutului 

sindicatului sau prezentului regulament. 

CAPITOLUL  IV  DREPTUL LA CUVÂNT 

Art. 16. Dreptul la cuvânt se acordă, la solicitare, de către persoana care conduce lucrările 

Adunării Generale. În funcţie de numărul participanţilor ce doresc să ia cuvântul, 

persoana care conduce lucrările Adunării Generale poate hotărî limitarea timpului 

acordat vorbitorilor. În cazul în care un vorbitor se abate de la subiectul de dezbatere 

sau depăşeşte timpul alocat, persoana care conduce lucrările Adunării Generale poate 

decide întreruperea lui. 

Art. 17. (1) Participanţii cu drept de vot pot expune verbal, fără aviz prealabil, moţiuni de 

procedură în următoarele situaţii: 

 pentru a solicita revenirea la o problemă dezbătută anterior; 
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 pentru a propune amânarea dezbaterii unei probleme; 

 pentru a propune Adunării Generale votarea punctului în discuţie; 

 pentru a solicita asigurarea cadrului de păstrare a confidenţialităţii dezbaterii unor 

probleme faţă de unii participanţii fără drept de vot (observatori, invitaţi etc.) 

 pentru a propune Adunării Generale trecerea la punctul următor din Ordinea de zi; 

 pentru a atenţiona asupra nerespectării Statutului sindicatului sau a 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a Adunării Generale. 

 (2) Adunarea Generală decide asupra moţiunilor de procedură prin vot deschis, cu 

majoritate. 

CAPITOLUL  V  MANDATUL 

Art. 18. Atribuirea mandatului de participant la Adunarea Generală se face de către Comisia 

de organizare, cu respectarea procedurii aprobate de Biroul Permanent, pe baza 

opţiunii liber exprimate, în scris, de către orice membru de sindicat din cadrul fiecărei 

grupe sindicale. 

Art. 19. Orice modificare va fi prezentată Adunării Generale şi va fi supusă validării prin vot 

deschis, cu majoritate simplă. 

Art. 20. Mandatul validat acordă participanţilor dreptul de a se înscrie la cuvânt, de a participa 

la vot şi de a prezenta moţiuni de procedură. 

CAPITOLUL  VI  DEPUNEREA CANDIDATURILOR  

Art. 21. Orice membru de sindicat îşi poate depune candidatura pentru o singură funcţie de 

conducere, cu respectarea prevederilor legale, ale Statutului şi a celorlalte 

reglementări ale sindicatului.  

Art. 22. Funcţiile de conducere şi modul de alegere sunt stabilite prin Statutul sindicatului. 

Adunarea Generală poate aproba modificarea modului de alegere a funcţiilor de 

conducere.  

Art. 23. (1) Candidaturile se transmit până la data de ________, ora ______, preşedintelui 

sindicatului sau prin fax la numărul _____________ ori prin e-mail pe adresa 

_________. 

 (2) Candidatura se consideră validă dacă este înregistrată până la data de _________, 

ora ______. Cererea va cuprinde şi declaraţie pe propria răspundere a membrului de 

sindicat prin care acesta precizează că îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în 

vigoare pentru a deţine o funcţie de conducere în cadrul unei organizaţii sindicale. 

Cererea va fi însoţită de un Curriculum vitae.  

(3) În situaţia în care nu s-a depus nici o candidatură pentru unul din posturile din 

cadrul Biroului Executiv, se consideră valide şi candidaturile depuse în timpul 

Adunării Generale. 

(4) Orice candidat îşi poate retrage candidatura prin cerere scrisă sau, în timpul 

desfăşurării Adunării Generale, prin notificare verbală. 

(5) Candidaturile depuse vor fi prezentate participanţilor de persoana care conduce 

lucrările Adunării Generale în timpul desfăşurării alegerilor. Nu se consideră valide şi 

nu vor fi incluse în buletinul de vot candidaturile ce încalcă prevederile prezentului 

regulament. 

CAPITOLUL  VII DESFĂŞURAREA ALEGERILOR  

Art. 24. Fiecare candidat va prezenta în cadrul Adunării Generale principalele date din viaţa şi 

activitatea sa, obiectivele activităţii sale în cazul câştigării alegerilor. Timpul alocat 

pentru această prezentare va fi stabilit de persoana care conduce lucrările Adunării 

Generale în timpul desfăşurării alegerilor, în funcţie de numărul de candidaturi depuse 

pentru fiecare funcţie. 

Art. 25. După prezentarea tuturor candidaţilor, aceştia vor răspunde la întrebările puse de 

delegaţi şi/sau de persoana care conduce lucrările Adunării Generale în timpul 

desfăşurării alegerilor. Numărul de întrebări şi timpul alocat pentru răspunsuri se 

stabileşte de persoana care conduce lucrările Adunării Generale în timpul desfăşurării 

alegerilor. 

Art. 26. (1) Pentru funcţiile la care statutul prevede alegeri prin vot secret, buletinele de vot 
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vor conţine numele şi prenumele candidaţilor, prezentate în ordine alfabetică şi 

funcţia pentru care candidează.  

(2) În funcţie de numărul de candidaţi, buletinul de vot poate cuprinde candidaţii 

pentru una sau mai multe funcţii.  

Art. 27. Dintre membrii de sindicat care şi-au depus candidatura la o funcţie de conducere în 

cadrul Sindicatului _____________ vor fi declaraţi aleşi şi validaţi în funcţie 

candidaţii care au întrunit cel mai mare număr de voturi „pentru”, în limita posturilor 

vacante pentru respectiva funcţie, dar numai dacă numărul acestora reprezintă cel 

puţin jumătate plus 1 din voturile valabil exprimate. 

Art. 28. În situaţia în care după validarea pe funcţie a candidaţilor declaraţi aleşi în urma 

desfăşurării primului tur de scrutin rămân funcţii de conducere vacante, Adunarea 

Generală va aproba modalitatea de ocupare a funcţiilor respective.   

CAPITOLUL  VIII PROCEDURA DE VOT 

Art. 29. Persoana care conduce lucrările Adunării Generale va prezenta şi va explica 

participanţilor procedura de vot, răspunzând eventualelor întrebări ale delegaţilor. 

Art. 30. Preşedintele, Prim-vicepreşedintele şi Vicepreşedinţii se aleg numai prin vot secret.  

Art. 31. Pentru funcţiile de conducere la care alegerea se face se face prin vot secret, delegaţii 

vor tăia căsuţa sau numele candidatului pe care îl consideră nepotrivit pentru a ocupa 

funcţia respectivă.  

Art. 32. Votul se consideră “nul” dacă buletinul de vot primit de către delegat nu a fost depus 

în urnă până la expirara timpului alocat pentru votare. 

Art. 33. Adunarea Generală va aproba prin vot deschis procedura de soluţionare a oricăror 

situaţii intervenite pe parcursul desfăşurării alegerilor care nu sunt reglementate prin 

prezentul regulament. 

Art. 34. (1) Preşedintele ales poate solicita Adunării Generale, în condiţiile prevăzute de 

Statut, acordarea dreptului de a alege, ulterior desfăşurării lucrărilor, oricând pe 

perioada mandatului, unul sau mai mulţi membri ai organelor de conducere ale 

Sindicatului _____________.    

 (2) Validarea acordării acestei prerogative se face prin vot deschis, cu 
2
/3 din voturile 

exprimate. 

CAPITOLUL  IX  DISPOZIŢII FINALE 

Art. 35. Toate problemele supuse votării sunt adoptate cu majoritate de voturi, cu excepţia 

celor pentru care Statutul sau prezentul Regulament stabilesc altfel.  

Art. 36. Adunarea Generală poate decide, cu majoritate simplă, exprimarea prin vot secret şi 

în alte situaţii decât cele prevăzute.  

Art. 37. Delegatul care lipseşte din sală la discutarea unei probleme sau la exprimarea unui vot 

acceptă opinia / votul majorităţii delegaţilor cu drept de vot prezenţi în sală. 

Art. 38. O problemă asupra căreia Adunarea Generală s-a exprimat prin vot nu se mai poate 

supune revotării decât în situaţia în care sunt constatate vicii de procedură, încălcări 

ale Statutului sindicatului sau ale prevederilor prezentului regulament. 

Art. 39. Nerespectarea prezentului Regulament poate duce la excluderea din sală a delegatului 

în cauză, la propunerea persoanei care conduce lucrările şedinţei, prin votul deschis al 

Adunării Generale, cu majoritate simplă. 

Art. 40. Dispoziţiile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toţi membrii Sindicatului 

__________ şi intră în vigoare din momentul aprobării lui de către Biroul Permanent, 

sub condiţia validării ulterioare de către Biroul Executiv şi de Adunarea Generală. 

 

 Biroul Executiv al Sindicatului _____________ 

 Preşedinte:  _______________________ 

 Prim-vicepreşedinte: _______________________ 

 Secretar General: _______________________ 

 Vicepreşedinte: _______________________ 

 Vicepreşedinte: _______________________ 
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ANEXA 11 

 

ACTE SINDICALE - ADUNARE GENERALĂ DE ALEGERI 

 

DEPUNERE DE CANDIDATURĂ 

 (model) 
C ă t r e , 

SINDICATUL ____________________________ 

 

Subsemnata / Subsemnatul, __________________________________________, îmi 

depun candidatura pentru funcţia de _____________________________________________ al 

Sindicatului _________________________________________________________________, la 

alegerile ce vor avea loc la data de ________________, cu ocazia Adunării Generale.  

Declar pe propria răspundere că îndeplinesc prevederile legale şi cele prevăzute în statutul 

şi regulamentele sindicatului cu privire la ocuparea unei funcţii de conducere în cadrul 

Sindicatului ___________________________________________________________________ 

 

            Data,                  Semnătura, 

          _________________               __________________  

 

 

 

ANEXA 12 

 

ACTE SINDICALE - ADUNARE GENERALĂ DE ALEGERI 

 

MANDAT DE REPREZENTARE DELEGAT CU DREPT DE VOT 

(model) 
 

C ă t r e , 

SINDICATUL ______________________ 

 

Subsemnata/Subsemnatul, _______________________________________________________, 

membră/membru a/al Sindicatului _________________________________________________, 

aduc la cunoştinţă prin prezenta că mandatez pe dl./dna. ________________________________ 

pentru a mă reprezenta, inclusiv la procedura de vot, la Adunarea Generală de alegeri a 

Sindicatului __________________________, din data de __________________, ora ________. 

În situaţia în care din diverse motive renunţ la acordarea acestui mandat, mă oblig să anunţ 

conducerea sindicatului până cel târziu la data de _____________________________________. 

 

Data,       Semnătura, 

________________     _____________________ 
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ANEXA 13 

 

ACTE SINDICALE - ADUNARE GENERALĂ DE ALEGERI 

 

PROCES VERBAL CONSTATARE STATUTARITATE ŞEDINŢĂ 

(model) 
 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, __________________,  

cu ocazia desfăşurării Adunării Generale de alegeri  

a Sindicatului _______________________________ 
 

Comisia de Organizare a Adunării Generale de alegeri a Sindicatului ____________, 

constituită prin Hotărârea Biroului Executiv, a convocat un număr de ______________________ 

delegaţi cu drept de vot.  

Pentru asigurarea caracterului statutar al Adunării Generale de alegeri, conform 

prevederilor statutare este necesară prezenţa a _________de delegaţi cu drept de vot.  

Comisia de Organizare a validat mandatele unui număr de _____ delegaţi, reprezentând 

_______ % din numărul total de delegaţi convocaţi, conform tabelului de prezenţă.   

Faţă de cele de mai sus, declarăm statutară Adunarea Generală de alegeri a Sindicatului 

___________________________________________________________________. 

 

 

COMISIA DE ORGANIZARE A ADUNĂRII GENERALE 

 

__________________                  __________________            __________________ 
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ANEXA 14 

 

ACTE SINDICALE - ADUNARE GENERALĂ DE ALEGERI 

 

PROCES VERBAL VALIDARE ORGAN DE CONDUCERE ALES 

(model) 
 

P R O C E S  V E R B A L  

încheiat astăzi, ________, cu ocazia desfăşurării Adunării Generale de alegeri 

a Sindicatului ____________________________________ 
 

Comisia de numărare şi validare a voturilor, întrunită astăzi, ______________, în 

conformitate cu prevederile statutare şi regulamentare, în urma numărării voturilor liber 

exprimate pentru ocuparea funcţiilor din organele de conducere şi control ale Sindicatului 

________________________________________ am constatat următoarele: 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

CANDIDATULUI 

FUNCŢIA PENTRU CARE 

CANDIDEAZĂ 

T
O

T
A

L
 

V
O

T
U

R
I 

V
O

T
U

R
I 

N
U

L
E

 

V
A

L
A

B
IL

 

E
X

P
R

IM
A

T
E

 

P
E

N
T

R
U

 

A
B

Ţ
IN

E
R

I 

C
O

N
T

R
A

 

 PREŞEDINTE       

 PRIM-VICEPREŞEDINTE       

 SECRETAR GENERAL       

 VICEPREŞEDINTE       

............... ............... ... ... ... ... ... ... 

 PREŞEDINTE COMISIA DE TINERET       

 PREŞEDINTE COMISIA DE FEMEI       

 COMISIA DE CENZORI        
 

În conformitate cu prevederile statutare şi regulamentare, validăm structurile 

organelor de conducere şi control ale Sindicatului _______________ în următoarea componenţă: 

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia 

BIROUL EXECUTIV 

1.  Preşedinte 

2.  Prim-vicepreşedinte 

3.  Secretar General 

4.  Vicepreşedinte 

... ............... ............... 

COMISIA DE TINERET 

1.  Preşedinte al Comisiei de Tineret 

COMISIA DE FEMEI 

1.  Preşedinte al Comisiei de Femei 

COMISIA DE CENZORI 

1.  Preşedinte al Comisiei de Cenzori 

Drept pentru care semnăm prezentul proces verbal. 

 

Comisia de numărare şi validare a voturilor 

_____________________             _____________________               _____________________ 
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ANEXA 15 
 

ACTE SINDICALE - ADUNARE GENERALĂ DE ALEGERI 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi, _____, în cadrul Adunării Generale de alegeri a Sindicatului ______  
(model) 
 

Înaintea începerii lucrărilor Adunării Generale, Comisia de organizare a validat 

mandatele delegaţilor prezenţi şi a stabilit caracterul statutar al Adunării Generale, întocmind în 

acest sens procesul verbal privind statutaritatea şedinţei.  

Se declară deschise lucrările Adunării Generale şi se stabilesc, prin vot deschis: 

- Secretariatul Adunării Generale, compus din: _________ şi  ______________ 

- Comisia de numărare şi validare a voturilor, compusă din: ___________  (preşedinte), 

_________ şi _________________ 

În deschiderea lucrărilor Adunării Generale sunt prezentaţi invitaţii la această şedinţă. 

Lucrările Adunării Generale sunt conduse de dna/dl __________________________. 

Se prezintă proiectul ordinii de zi şi se solicită propuneri pentru modificarea acestuia. Se supune 

la vot proiectul ordinii de zi şi se aprobă cu __________________________________________.  

La primul punct de pe ordinea de zi se prezintă Regulamentul de organizare şi 

desfăşurare a Adunării Generale. După dezbateri se supune la vot şi se aprobă Regulamentul de 

organizare şi desfăşurare al Adunării Generale cu ____________.   

La al doilea punct al ordinii de zi se prezintă Raportul de activitate al conducerii 

sindicatului pentru perioada ______________. După dezbateri se supune la vot Raportul de 

activitate al conducerii sindicatului şi se aprobă cu ___________________. Se prezintă Raportul 

financiar pentru perioada _____________. După dezbateri se supune la vot Raportul financiar şi 

se aprobă cu ________________, descărcându-se de gestiune conducerea sindicatului pentru 

întreaga activitate economico-financiară desfăşurată în perioada ____________. 

Se trece la al treilea punct al ordinii de zi: alegerea şi validarea membrilor organelor 

de conducere şi de control ai sindicatului. Delegaţii sunt întrebaţi dacă au obiecţii sau contestaţii 

privind modalitatea de depunere a candidaturilor. Neînregistrându-se contestaţii, candidaţii se 

prezintă şi răspund la întrebările delegaţilor.  

Dl/Dna __________________ consideră dezbaterea încheiată şi explică procedura de 

vot, conform regulamentului, după care se trece la votul propriu zis. Se procedează la numărarea 

voturilor şi validarea acestora de către Comisia de Numărare a Voturilor. După terminarea 

numărării voturilor de către Comisia de numărare şi validare, se prezintă procesul verbale de 

validare, anunţându-se astfel rezultatele finale ale alegerilor, după cum urmează: 

1. pentru funcţia de __________________ au fost validate următoarele persoane: 

- ________________  voturi pentru            ___ voturi împotrivă         ___ 

- ________________  voturi pentru            ___ voturi împotrivă         ___ 

Dl/Dna ________ a obţinut un nr. de _____ voturi „pentru” şi ______ de voturi 

„împotrivă”, nereuşind să ocupe un post de ___________ în conducerea Sindicatului _________. 

......................        

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ:  Adunarea Generală de alegeri a Sindicatului ____________ 

împuterniceşte pe dna/dl ___________________, CNP ________________________, domiciliat 

în _________________________, legitimat cu ____ seria ____ nr. __________ eliberat de 

___________ la data de _____________, pentru a depune la Judecătoria ________ cererea şi 

documentele care atestă schimbările din componenţa organului de conducere. 
 

Dl/Dna _____________________ mulţumeşte fostei conduceri şi membrilor prezenţi, 

felicită noua conducere şi declară închise lucrările Adunării Generale 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în ____ exemplare. 
 

Secretariatul Adunării Generale, 

_________________     _________________ 
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ANEXA 16 

 

CERERE DE ACORDARE SERVICII SINDICALE 

(model) 

 

Subsemnatul, ______________________________________________________ 

domiciliat în ___________________________________________________________________ 

legitimat cu BI/CI seria _______ nr. ______________, CNP _____________________________ 

membru al Sindicatului __________________________________________________________, 

afiliat la __________________________________________ din cadrul C.N.S. ”Cartel ALFA”, 

solicit efectuarea demersurilor necesare pentru obţinerea, inclusiv prin intermediul instanţei de 

judecată, a următoarelor drepturi cuvenite şi neacordate de către angajatorul 

_____________________________________________________________________________: 

- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

Anexez următoarele înscrisuri care dovedesc situația de fapt: 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Sunt de acord să fiu reprezentat pentru obţinerea acestor drepturi de 

_______________ , în calitatea sa de ____________ la Sindicatul ___________, organizaţie 

sindicală din care fac parte.  

Declar sediul Sindicatului _____________________ din loc. ________________, 

str. ____________________, nr. ___________________, ca domiciliul ales, la care solicit să fiu 

citat şi unde să primesc orice înscrisuri, persoana împuternicită cu primirea corespondenţei fiind 

_____________________________________________________________________________. 

Data,       Numele şi prenumele,  Semnătura, 

___________  ____________________  __________ 
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ANEXA 17 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

A SINDICATULUI ____________________ 

(model) 
Notă:  

Modelul de regulament propus este conceput pentru a fi în concordanţă cu modelul de 

statut propus în anexa nr. ___. Prezentul model de regulament se poate adapta, de la caz 

la caz, în funcţie de particularităţile din statutul fiecărei organizaţii sindicale.  
 

Capitolul I. Dispoziţii generale 

Art. 1. Sindicatul _______________ este o organizaţie sindicală cu personalitate juridică, 

independentă faţă de autorităţile publice, de partidele politice şi de patronate.  

Art. 2. Sindicatul _______________ se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor legale şi 

celorlalte reglementări ale sindicatului.  

Art. 3. Prin expresia „reglementări ale sindicatului” (sau „reglementări proprii”) se înţelege 

totalitatea prevederilor cuprinse în Statutul sindicatului, prezentul regulament de organizare şi 

funcţionare, regulamentele organelor de conducere, hotărârile şi deciziile acestora.  

Art. 4. Prezentul regulament stabileşte ansamblul regulilor generale şi particulare aplicabile în 

ceea ce priveşte structura şi organizarea sindicatului, drepturile şi obligaţiile membrilor, modul de 

desfăşurare a activităţii organelor de conducere şi atribuţiile acestora, patrimoniul şi principalele 

servicii oferite de sindicat. 

Art. 5. Scopul principal al activităţii Sindicatului _______________ este apărarea şi promovarea 

intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor săi, a demnităţii şi a drepturilor 

acestora, prevăzute în legislaţia naţională, pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care 

România este parte, în contractele colective şi individuale de muncă. 
 

Capitolul II. Structura şi organizarea sindicatului  

Art. 6. Sindicatul _______________  reuneşte, pe baza liberului consimţământ, în limitele 

prevederilor Statutului şi ale celorlalte reglementări ale sindicatului: 

a. salariaţi, personal contractual şi funcţionari publici, din cadrul _______________; 

b. salariaţi ai altor unităţi din acelaşi sector de activitate, indiferent de forma de proprietate 

şi de subordonare a respectivelor unităţi; 

c. salariaţii cu contract de muncă ai sindicatului sau ai altei structuri din care face parte 

Sindicatul _______________; 

d. salariaţi ale căror raporturi de muncă sunt suspendate, indiferent de motivul suspendării; 

e. foşti salariaţi care la data încetării raporturilor de muncă aveau calitatea de membri ai 

Sindicatului _______________; 

f. alte persoane, în condiţiile în care legislaţia în vigoare nu conţine dispoziţii contrare. 

Art. 7. Membrii Sindicatului _______________ sunt organizaţi în grupe sindicale. Grupele 

sindicale se stabilesc prin hotărâre a Biroului Executiv ţinând cont, în principiu, de structura 

organizatorică a angajatorului, precum şi de specificul profesiei.  

Art. 8. Organele de conducere ale Sindicatului _______________ sunt: 

 a) Adunarea Generală; 

b) Biroul Executiv; 

c) Biroul Permanent; 

d) Preşedintele. 

Art. 9. Adunarea Generală 

(1) Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Sindicatului _______________, iar 

lucrările acesteia se desfăşoară în conformitate cu prevederile Statutului Sindicatului 

_______________ şi ale Regulamentului de Organizare şi Desfăşurare a Adunării Generale. 

Regulamentul va cuprinde criteriile, procedura de desemnare şi structura delegaţilor la Adunarea 

Generală, astfel cum au fost stabilite de Biroul Permanent. 
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(2) Organul de conducere care convoacă Adunarea Generală stabileşte data, ora, locul şi ordinea 

de zi a acesteia prin hotărârea de convocare, având şi obligaţia de a comunica respectiva hotărâre 

celorlalte organe de conducere cel mai târziu în ziua următoare emiterii. 

(3) Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Adunării Generale va fi elaborat şi validat în 

termen de maxim 5 zile calendaristice de la comunicarea hotărârii de convocare, în caz contrar, 

Adunarea Generală urmând să se desfăşoare în baza Regulamentului de Organizare şi Desfăşurare 

al Adunării Generale precedente. 

(4) Modalitatea de convocare, componenţa şi atribuţiile acestui organ de conducere sunt cele 

prevăzute în Statutul Sindicatului _______________. 

 (5) Convocarea Adunării Generale se face cu minim 30 zile înaintea sesiunilor ordinare şi cu 

minim 15 zile înaintea sesiunilor extraordinare; 

(6) La lucrările Adunării Generale pot participa cu statut de invitat şi alte persoane, stabilite de 

organele de conducere ale sindicatului. 

(7) Secretarul General al Sindicatului _______________ va elabora şi comunica hotărârile 

adoptate de Adunarea Generală. 

(8) Organele de conducere ale sindicatului acţionează pentru îndeplinirea hotărârilor adoptate de 

Adunarea Generală. 

Art. 10. Biroul Executiv 

(1) Biroul Executiv conduce activitatea curentă a sindicatului între adunările generale, în limitele 

competenţelor stabilite prin statut şi hotărârile adoptate de Adunarea Generală. 

(2) Biroul Executiv este ales de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani şi este format din 7 

membri: Preşedinte, Prim-vicepreşedinte, Secretar General, 4 Vicepreşedinţi, aceştia  având 

dreptul să candideze din nou la sfârşitul mandatului. 

(3) Biroul Executiv se întruneşte lunar în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie în şedinţă 

extraordinară, la convocarea Preşedintelui sau a Biroului Permanent, cu votul a 
2/

3 din membrii săi 

cu drept de vot. Convocarea se face cu minim 3 zile înaintea şedinţelor ordinare, respectiv 24 de 

ore în cazul şedinţelor extraordinare. 

(4) Statutaritatea şedinţelor şi modul de adoptare a hotărârilor Biroului Executiv sunt prevăzute în 

Statutul Sindicatului _______________. 

(5) Absenţa nemotivată a unui membru al Biroului Executiv la 3 şedinţe consecutive sau la 10 

şedinţe pe durata mandatului determină pierderea funcţiei de conducere în Biroul Executiv şi 

îndreptăţeşte Preşedintele Sindicatului _______________ să emită decizia de constatare a 

încetării calităţii de membru în Biroul Executiv a respectivei persoane. 

(6) Secretarul General elaborează şi comunică hotărârile adoptate de către Biroul Executiv, pentru 

a fi puse în aplicare. 

(7) Hotărârile emise de Biroul Executiv vor fi semnate de Preşedintele sindicatului şi 

contrasemnate de Secretarul General. 

Art. 11. Biroul Permanent 

(1) Biroul Permanent este ales de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani şi este format din 3 

membri: Preşedinte, Prim-vicepreşedinte şi Secretar General. 

(2) Biroul Permanent se întruneşte săptămânal în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie în 

şedinţă extraordinară, la convocarea Preşedintelui, cu minim 48 de ore înaintea şedinţelor 

ordinare, respectiv 3 ore în cazul şedinţelor extraordinare. 

(3) Absenţa nemotivată a unui membru al Biroului Permanent la 3 şedinţe consecutive sau la 10 

şedinţe pe durata mandatului determină pierderea funcţiei de conducere în Biroul Permanent şi 

îndreptăţeşte Preşedintele Sindicatului _______________ să emită decizia de constatare a 

încetării calităţii de membru în Biroul Permanent a respectivei persoane. 

(4) Secretarul General elaborează şi comunică hotărârile adoptate de către Biroul Permanent, 

pentru a fi puse în aplicare. 

(5) Hotărârile emise de Biroul Permanent vor fi semnate de Preşedintele sindicatului şi 

contrasemnate de Secretarul General. 
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Art. 12. Preşedintele  

(1) Pe durata mandatului preşedintele are atribuţiile prevăzute în Statutul sindicatului; 

(2) Preşedintele sindicatului este ales din rândul membrilor de sindicat, prin vot secret de către 

Adunarea Generală, pentru o perioada de 4 ani. 

(3) În caz de vacantare a funcţiei de Preşedinte, funcţia acestuia va fi preluată definitiv de Prim-

vicepreşedinte. În cazul refuzului acestuia, funcţia de Preşedinte va fi ocupată temporar de unul 

din membrii Biroului Executiv, ales prin vot secret în cadrul unei şedinţe extraordinare a Biroului 

Executiv, care are obligaţia de a convoca şi organiza Adunarea Generală extraordinară de alegeri 

pentru funcţia de Preşedinte. 

(4) În cazul în care Prim-vicepreşedintele preia postul vacant de Preşedinte, postul său va fi 

ocupat definitiv de unul dintre membrii Biroului Executiv ales prin vot secret în cadrul unei 

şedinţe extraordinare a Biroului Executiv.  

Art. 13. Atribuţii Prim-vicepreşedinte 

Prerogativele, drepturile şi obligaţiile Preşedintelui prevăzute în Statutul Sindicatului 

_______________ şi în reglementările sindicatului, inclusiv calitatea de reprezentant legal al 

sindicatului, sunt preluate de Prim-vicepreşedinte în situaţia în care Preşedintele se află în 

imposibilitatea exercitării mandatului.  

Art. 14. Atribuţii Secretar General 

(1) Elaborează şi comunică hotărârile adoptate de organele de conducere, precum şi deciziile 

emise de Preşedintele sindicatului; 

(2) Asigură organizarea acţiunilor prevăzute în calendarul organizaţiei; 

(3) Întocmeşte şi actualizează baza de date cuprinzând evidenţa membrilor de sindicat; 

(4) Întocmeşte şi comunică ordinea de zi şi materialele necesare şedinţelor Biroului Permanent, 

Biroului Executiv, Adunării Generale; 

(5) Păstrează şi întreţine arhiva organizaţiei; 

(6) Informează periodic Biroul Permanent şi Biroul Executiv asupra activităţii organizaţiei şi 

propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii; 

(7) Înregistrează adresele de la şi către Sindicatul _______________ în Registrul de intrări-ieşiri 

în ziua depunerii acestora; 

(8) Înaintează către Preşedintele sindicatului fişele de solicitare a serviciilor sindicale, în termen 

de maxim 48 de ore de la înregistrarea acestora, în vederea repartizării acestora spre rezolvare 

unuia dintre membrii Biroului Executiv; 

(9) Soluţionează în termenul stabilit fişele de solicitare a serviciilor sindicale repartizate; 

(10) Participă la testările organizate de conducerea Sindicatului _______________. 

Art. 15. Atribuţii Vicepreşedinte 

(1) Acţionează pentru îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale, precum şi pentru îndeplinirea 

celorlalte reglementări ale sindicatului. 

(2) Asigură organizarea acţiunilor prevăzute în calendarul organizaţiei. 

(3) Coordonează activitatea sindicală în cadrul grupelor sindicale repartizate, identificând 

problemele existente în compartimentul respectiv şi făcând propuneri pentru rezolvarea acestora.  

(4) Organizează şi desfăşoară şedinţe periodice în grupele sindicale care le sunt repartizate, astfel 

încât să asigure o comunicare eficientă cu membrii de sindicat. La solicitarea scrisă a 1/2 plus 1 

din membrii grupei sindicale, înregistrată la sindicat cu cel puţin 3 zile înainte, prezenţa la şedinţă 

a Vicepreşedintelui este obligatorie.  

(5) Verifică zilnic fişele de solicitare a serviciilor sindicale repartizate, semnând pentru luare la 

cunoştinţă şi le soluţionează în termenul stabilit. 

(6) Transmite periodic sau ori de câte ori este nevoie Biroului Permanent şi Biroului Executiv 

problemele sau propunerile membrilor de sindicat din grupele sindicale repartizate şi înaintează 

organelor de conducere propunerile sale de rezolvare a problemelor sau de îmbunătăţire a 

activităţii. 

Art. 16. Consiliul Reprezentanţilor 
(1) Consiliul Reprezentanţilor este alcătuit din câte un reprezentant al fiecărei grupe sindicale. 

Reprezentantul se alege din cadrul grupei sindicale, în prezenţa unui membru al Biroului 

Executiv, prin vot secret, în urma depunerii candidaturilor. În caz de vacantare a funcţiei,  
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Biroul Executiv va delega temporar o altă persoană din cadrul grupei sindicale respective şi va 

organiza alegeri pentru ocuparea funcţiei vacante în termen 30 de zile. 

(2) Pe durata mandatului reprezentantul ales poate fi înlocuit la solicitarea scrisă a majorităţii 

membrilor prin vot secret, cu majoritate  de 2/3 din membrii prezenţi.  

(3) Consiliul Reprezentanţilor se întruneşte trimestrial în şedinţă ordinară sau la nevoie în 

şedinţă extraordinară, la convocarea majorităţii membrilor acestuia sau a Biroului Executiv.  

(4) Reprezentantul grupei sindicale nu adoptă nici o decizie sau hotărâre privind membrii de 

sindicat ai grupei respective şi nu reprezintă interesele membrilor de sindicat decât sub forma 

consultărilor şi informărilor. Orice excepţie este valabilă doar pentru situaţiile expres prevăzute 

într-o împuternicire scrisă emisă de conducerea sindicatului. 

(5) Reprezentanţii grupei sindicale urmăresc, sesizează şi fac propuneri privind activitatea în 

cadrul grupei sindicale, pentru asigurarea unei informări corecte şi fluente de la şi spre membrii 

de sindicat cu privire la deciziile şi hotărârile adoptate de organele de conducere ale 

sindicatului. 
 

Capitolul III. Dobândirea, suspendarea şi încetarea calităţii de membru  

Art. 17. Dobândirea calităţii de membru de sindicat 

(1) Pot dobândi calitatea de membru al Sindicatului _______________ persoanele care se 

încadrează în una din situaţiile prevăzute la art. 5 din Statut şi care au completat modelul tip de 

adeziune aprobat de conducerea sindicatului.  

(2) Angajatul poate depune adeziunea personal la sediul sindicatului sau prin intermediul 

reprezentantului de grupă sindicală, care va înregistra adeziunea la sediul sindicatului.  

(3) Calitatea de membru al Sindicatului _______________ începe de la data completării adeziunii 

tip, sub condiţia validării acesteia de către Biroul Permanent, conform reglementărilor 

sindicatului.  

(4) Adeziunile care nu au fost validate pot fi rediscutate în cadrul Biroului Permanent o singură 

dată după o perioadă ce nu poate fi mai mare de 3 luni.    

(5) Cotizaţia se datorează începând cu luna completării adeziunii.  

Art. 18.  Suspendarea calităţii de membru de sindicat 

(1) Suspendarea calităţii de membru de sindicat poate opera în următoarele situaţii: 

a) în cazul persoanelor care au încălcat reglementările sindicatului. Biroul Executiv al  

Sindicatului _______________ poate aproba suspendarea lor pentru o perioadă de maximum 

6 luni, prin votul a 2/3 din membrii săi cu drept de vot, la propunerea Preşedintelui sau a 

Biroului Permanent;  

b) în cazul persoanelor care îndeplinesc funcţii de conducere definitive în cadrul administraţiei 

sau patronatului, de la caz la caz. Biroul Executiv poate aproba întreruperea perioadei de 

suspendare, prin votul favorabil a 2/3 din membrii săi cu drept de vot. Votul membrilor 

Biroului Executiv este secret, iar rezultatul votului se comunică sub forma „admis” sau 

„respins” oricărui membru de sindicat interesat. 

(2) Pe perioada suspendării calităţii de membru de sindicat, persoana în cauză pierde drepturile şi 

păstrează îndatoririle stabilite prin reglementările sindicatului, iar la expirarea perioadei de 

suspendare, Biroul Executiv va analiza şi aproba, prin votul a 2/3 din membrii săi cu drept de vot, 

menţinerea sau încetarea calităţii de membru de sindicat.  

(3) Hotărârea de suspendare va fi comunicată persoanei implicate, fie direct, fie prin afişare atât la 

sediul sindicatului, cât şi în cadrul compartimentului în care membrul de sindicat îşi desfăşoară 

activitatea. Hotărârea poate fi contestată în scris în termen de 10 zile de la comunicare. 

Contestaţia se depune la sediul Sindicatului _______________ şi va fi analizată şi soluţionată de 

conducerea structurii confederative teritoriale la care sindicatul este afiliat. 

Art. 19.  Încetarea calităţii de membru de sindicat  
(1) Membrii de sindicat pierd această calitate în următoarele cazuri:  

a) retragerea, fără a fi obligaţi a prezenta motivele. Obligaţiile membrilor de sindicat care au 

depus cerere de retragere încetează din luna următoare înregistrării cererii. 

b) excluderea din sindicat, pe baza hotărârii Biroului Executiv, la propunerea Preşedintelui sau a 

Biroului Permanent, în următoarele situaţii: 
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b.1. neachitarea, fără o justificare temeinică, a cotizaţiei lunare stabilite prin 

reglementările sindicatului; 

b.2. încălcarea reglementărilor sindicatului; 

b.3. cauzarea unui însemnat prejudiciu material sau moral Sindicatului 

_______________;   

c) nevalidarea ca membru de sindicat, de către Biroul Permanent, la expirarea perioadei de 

suspendare; 

d) dizolvarea sindicatului; 

e) intervenţia unei situaţii de incompatibilitate cu legislaţia în vigoare şi reglementările 

sindicatului. 

(2) Persoanele care au pierdut calitatea de membru de sindicat în condiţiile pct. a - c ale 

aliniatului precedent nu pot redobândi această calitate într-un interval de 12 luni decât după 

aprobarea cu unanimitate de voturi a membrilor Biroului Permanent sau prin votul favorabil a 

minim 
2
/3 din membrii cu drept de vot ai Biroului Executiv. După expirarea a minim 12 luni de la 

data pierderii calităţii de membru, redobândirea acesteia se face în condiţiile art. 17 din Statut. 

(3) Persoanele care au pierdut calitatea de membru de sindicat nu pot cere restituirea sumelor 

depuse drept cotizaţie / contribuţie sau a sumelor şi bunurilor donate. Toate obligaţiile de natură 

financiară, materială şi/sau patrimonială datorate de aceste persoane către Sindicatul 

_______________ trebuie achitate în termen de maxim 30 de zile de la pierderea calităţii de 

membru, fără a fi nevoie de o notificare în acest sens.  

(4) Hotărârea de excludere sau de constatare a încetării calităţii de membru va fi comunicată 

persoanei implicate, fie direct, fie prin afişare atât la sediul sindicatului, cât şi în cadrul 

compartimentului în care membrul de sindicat îşi desfăşoară activitatea. Hotărârea poate fi 

contestată în scris în termen de 10 zile de la comunicare. Contestaţia se depune la sediul 

Sindicatului _______________ şi va fi analizată şi soluţionată de conducerea structurii 

confederative teritoriale la care sindicatul este afiliat. 
 

Cap. IV Recompense şi sancţiuni 

Art. 20. Recompensarea membrilor de sindicat 

(1) Membrii de sindicat pot fi recompensaţi pentru: 

a) îndeplinirea cu eficienţă a sarcinilor încredinţate în cadrul organizaţiei sindicale; 

b) rezultate foarte bune obţinute în îndeplinirea obiectivelor stabilite; 

c) servicii deosebite aduse în soluţionarea problemelor, situaţiilor deosebit de complexe; 

d) participarea la activităţile sindicale organizate de Sindicatul _______________ sau de 

structurile sindicale la care acesta este afiliat; 

e) iniţiative privind organizarea activităţii sindicale.  

(2) Recompensele pot consta în: premii în bani şi obiecte, diplome, distincţii, titluri onorifice, 

decontarea unor cheltuieli, acordarea unor fonduri utilizabile în regim de sumă forfetară. 

(3) Acordarea recompenselor se aprobă de către Preşedintele sindicatului, la propunerea 

membrilor Biroului Executiv sau ai Biroului Permanent. 

Art. 21. Sancţionarea membrilor de sindicat 
(1) Membrii de sindicat pot fi sancţionaţi pentru: 

a) nerespectarea Statutului, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a celorlalte 

reglementări ale Sindicatului _______________; 

b) abuzul de autoritate; 

c) dezinformarea sau ascunderea unor fapte care sa pună în lumină defavorabilă Sindicatul 

_______________; 

d) lipsa de sinceritate sau a curajului răspunderii pentru faptele comise; 

e) prezentarea de rapoarte, scrisori, cereri şi sesizări individuale neconforme cu realitatea 

sau petiţii de grup mincinoase; 

f) lipsa de respect manifestată faţă de liderii aleşi, constând într-un comportament violent 

sau indecent; 

g) neîndeplinirea sarcinilor încredinţate pe linie sindicală. 

(2) Membrilor de sindicat le sunt aplicabile următoarele sancţiuni: 
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a)  avertisment; 

b)  suspendarea din sindicat pe o perioada de la 1 la 6 luni; 

c)  excluderea din sindicat. 

(3) Avertismentul se aplică pentru abateri care nu afectează esenţial activitatea sindicală şi se 

aprobă de către Biroul Permanent, la propunerea Preşedintelui; 

(4) Suspendarea pe o perioada de 1 – 6 luni are ca efect anularea pe aceasta perioada a drepturilor 

ce decurg din statut şi din celelalte reglementări ale sindicatului şi se aprobă de către Biroul 

Executiv, la propunerea Preşedintelui sau a Biroului Permanent; 

(5) Excluderea din sindicat este decisă de Biroul Executiv la propunerea Preşedintelui sau a 

Biroului Permanent, în cazul unor abateri care afectează grav activitatea sindicala. 

(6) Hotărârea de sancţionare va fi comunicată persoanei implicate, fie direct, fie prin afişare atât 

la sediul sindicatului, cât şi în cadrul compartimentului în care membrul de sindicat îşi desfăşoară 

activitatea. Hotărârea poate fi contestată în scris în termen de 10 zile de la comunicare. 

Contestaţia se depune la sediul Sindicatului _______________ şi va fi analizată şi soluţionată de 

conducerea structurii confederative teritoriale la care sindicatul este afiliat. 
 

Cap. V Servicii oferite de Sindicatul _______________ 

Art. 22.  
(1) Principalele servicii oferite de Sindicatul _______________ sunt: 

a) nepatrimoniale (fără echivalent bănesc): informare, consultare, asistenţă şi, în anumite 

situaţii, reprezentare.  

b) patrimoniale (în condiţiile şi cuantumurile stabilite prin reglementările sindicatului): 

acordarea unor ajutoare sociale, decontarea unor cheltuieli etc.  

(2) Serviciile menţionate la alin. (1) vor fi acordate membrilor de sindicat, de regulă, după 

completarea, personal sau prin reprezentant, a modelului tip de „Fişă de solicitare a serviciilor 

sindicale”, în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea fişei la sediul Sindicatului _______. 
 

Cap. VI Patrimoniul 

Art. 23.   
(1) Patrimoniul Sindicatului _______________ este indivizibil şi netransmisibil (cu excepţia 

situaţiilor de reorganizare sau de dizolvare) şi se constituie din cotizaţiile membrilor, din 

contribuţii sau fonduri obţinute din alte surse, cu respectarea prevederilor legale şi ale 

reglementărilor sindicatului. 

 (2) Controlul financiar este asigurat de un cenzor, intern sau extern. Cenzorul verifică periodic 

activitatea financiară şi informează, conform reglementărilor sindicatului, prin note de constatare 

conducerea acestuia de eventualele nereguli. 

(3) Cheltuielile din fondul disponibil al sindicatului se aprobă după cum urmează:  

a) Preşedintele sindicatului aprobă cheltuielile efectuate din fondurile sindicatului, 

conform reglementărilor sindicatului, cu excepţia cheltuielilor de competenţa Biroului 

Executiv. 

b) Biroul Executiv aprobă, la propunerea Preşedintelui sau a Biroului Permanent, 

cheltuielile din fondurile sindicatului care depăşesc 30% din disponibilul bănesc existent 

în ultima zi a lunii anterioare celei în care este angajată cheltuiala, conform 

reglementărilor sindicatului. 
 

Cap. VI  Dispoziţii finale 

Art. 24. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului _______________ 

este elaborat în conformitate cu Statutul  sindicatului. În cazul modificării Statutului, eventualele 

clauze contrare din prezentul regulament sunt lovite de nulitate, fiind înlocuite de drept cu 

clauzele respective din noul statut.   

Art. 25. Pentru situaţii neprevăzute în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, Biroul 

Permanent este împuternicit să emită reglementările necesare prin hotărâre semnată de 

Preşedintele Sindicatului _______________ şi contrasemnată de Secretarul general al acestuia. 

Art. 26. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Biroului Permanent din data de _______ şi 

intră în vigoare începând cu data de _______________. 
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ANEXA 18 

 

PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ BIROU EXECUTIV 

(model) 
 

 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, ____________,  

cu ocazia şedinţei Biroului Executiv al Sindicatului __________ 

 

La şedinţă participă următorii membri ai Biroului Executiv: ___________. Şedinţa este statutară.  

 

Se prezintă proiectul ordinii de zi: 

1. Informare privind ___________________________ 

2. Proiect de hotărâre privind ___________________________ 

3. Analizarea solicitărilor membrilor de sindicat  

.............. 

 

Se solicită propuneri de completare / modificare a ordinii de zi.  

Se fac următoarele propuneri: 

a. Stabilirea reprezentanţilor sindicatului pentru __________________ 

Se discută propunerea făcută de dna _________ şi se supune la vot. Cu ____ voturi pentru 

şi ___ voturi împotrivă se aprobă introducerea acestui punct pe ordinea de zi. 

b. Aprobarea acordării unor cadouri membrilor cu ocazia __________________ 

Se discută propunerea făcută de dl _________ şi se supune la vot. Cu ____ voturi pentru 

şi ___ voturi împotrivă se respinge introducerea acestui punct pe ordinea de zi. 

................ 

 

Membrii Biroului Executiv aprobă, cu  ____ voturi pentru şi ___ voturi împotrivă, următoarea 

ordine de zi: 

1. Informare privind ___________________________ 

2. Proiect de hotărâre privind ___________________________ 

3. Analizarea solicitărilor membrilor de sindicat  

4. Stabilirea reprezentanţilor sindicatului pentru _______________________ 

.............. 

 

Se trece la discutarea punctelor aflate pe ordinea de zi.  

 

1. Este prezentată informarea privind _________. Îşi exprimă punctul de vedere faţă de această 

informare următoarele persoane: 

 - dl ______________ : ____________________________________ 

 - dna ____________  : ____________________________________ 

 ................ 

 

2. Este prezentat proiectul de hotărâre privind _________. Îşi exprimă punctul de vedere faţă de 

aceast proiect și fac propuneri de modificare / completare următoarele persoane: 

 - dl ______________ : ____________________________________ 

 - dna ____________  : ____________________________________ 

 .................. 

Se supun la vot propunerile de modificare /completare a hotărârii.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările/completările aprobate.  
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Cu ____ voturi pentru şi ___ voturi împotrivă se aprobă proiectul de hotărâre, astfel cum a fost  

modificat/completat prin vot de membrii Biroului Executiv. 

 

3. Sunt analizate solicitările membrilor de sindicat, înregistrate la sediul sindicatului în perioada 

anterioară. Se analizează oportunitatea fiecării solicitări, resursele necesare pentru soluționarea 

acestora, raportat la resursele existente la nivelul organizației, urgența privind soluționarea 

problemei sesizate, persoanele responsabile, precum și alte aspecte specifice fiecărei solicitări. 

După discuții se supune la vor fiecare solicitare.  

Se aprobă solicitările următorilor membri: 

- _____________ (___ voturi pentru şi ___ voturi împotrivă)  

Persoană responsabilă: ______. Resurse alocate: ____________. 

- _____________ (___ voturi pentru şi ___ voturi împotrivă)  

Persoană responsabilă: ______. Resurse alocate: ____________. 

................ 

Se resping solicitările următorilor membri: 

- _____________ (___ voturi pentru şi ___ voturi împotrivă)  

Motivaţie: ________________________ 

- _____________ (___ voturi pentru şi ___ voturi împotrivă)  

Motivaţie: ________________________ 

................ 

Se amână pentru şedinţa următoare soluţionarea solicitărilor următorilor membri: 

- _____________ (___ voturi pentru şi ___ voturi împotrivă)  

- _____________ (___ voturi pentru şi ___ voturi împotrivă)  

................ 

 

4. Se fac propuneri privind reprezentanţii sindicatului pentru _________. Se analizează fiecare 

propunere şi se supune la vot. Cu ____ voturi pentru şi ___ voturi împotrivă se aprobă 

reprezentanţii sindicatului pentru _________. 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

Biroul Executiv al Sindicatului _______________ 

 

Numele şi prenumele __________________ Funcţia  _______________ Semnătura _________ 

Numele şi prenumele __________________ Funcţia  _______________ Semnătura _________ 

Numele şi prenumele __________________ Funcţia  _______________ Semnătura _________ 

Numele şi prenumele __________________ Funcţia  _______________ Semnătura _________ 

 

 

Întocmit, 

________ 
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ANEXA 19 

 

HOTĂRÂRE BIROU EXECUTIV 

DESEMNARE PERSOANE CU DREPT DE SEMNĂTURĂ 

PENTRU OPERAȚIUNI BANCARE 

(model) 
 

HOTĂRÂRE 

cu privire la stabilirea persoanelor împuternicite să dispună efectuarea de 

operaţiuni în contul Sindicatului ____________________ 
 

Biroul Executiv al Sindicatului __________________, 
 

analizând propunerea Preşedintelui Sindicatului ___________________, în acord cu 

Statutul sindicatului, 

în conformitate cu prevederile art. _________ din Statut, 

în temeiul art. _______ din Statutul Sindicatului ___________________,  

h o t  ă r ă ş t e :  

Art. 1. (1)  Persoanele împuternicite să dispună efectuarea de operaţiuni în contul 

Sindicatului __________________________________________, deschis la Banca 

_______________________________________, sunt:  

  - [Numele și prenumele] – [Funcția] (CNP _________________) 

  - [Numele și prenumele] – [Funcția] (CNP _________________) 

  .................................... 

(2)  Persoanele menţionate la alin. (1) sunt cu drept de semnătură unică în ceea ce 

priveşte operaţiunile în cont şi au mandat deplin privind efectuarea operaţiunilor în 

contul sindicatului, nexistând limite în exercitarea acestui drept. 

Art. 2. Preşedintele Sindicatului ________________________________________________ 

va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 

BIROUL EXECUTIV AL SINDICATULUI ____________________ 

 

Numele și prenumele ________________    Funcția _____________    Semnătura _________ 

Numele și prenumele ________________    Funcția _____________    Semnătura _________ 

Numele și prenumele ________________    Funcția _____________    Semnătura _________ 

..................... 

 

Nr. ___ din _________ 
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ANEXA 20 

 

HOTĂRÂRE BIROU EXECUTIV 

APROBAREA AFILIERII SINDICATULUI LA O FEDERAȚIE 

(model) 
 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea afilierii Sindicatului _________________  

la Federația _____________________________________________________ 

 
 

Biroul Executiv al Sindicatului ___________________________________________________, 

analizând propunerea motivată înaintată de Preşedintele sindicatului formulată în 

temeiul art. _______ din Statutul Sindicatului _________________________ privind afilierea la 

Federaţia _______________________________________________________________, 

în conformitate cu prevederile art. ___ din Statut, 

în temeiul art. ___ din Statutul Sindicatului ______________________________,  

hotărăşte :  

 

Art. 1. Aprobă afilierea Sindicatului ______________ la Federația _________________. 

Art. 2. Membrii Biroului Executiv al Sindicatului ___________________ vor duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre și vor asigura comunicarea către membri. 

 

 

BIROUL EXECUTIV AL SINDICATULUI ____________________ 

 

Numele și prenumele ________________    Funcția _____________    Semnătura _________ 

Numele și prenumele ________________    Funcția _____________    Semnătura _________ 

Numele și prenumele ________________    Funcția _____________    Semnătura _________ 

..................... 

 

 

Nr. ___ din _________  
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ANEXA 21 

 

CERERE JUDECĂTORIE 

CONSTATARE REPREZENTATIVITATE SINDICAT 

(model) 
 

C ă t r e , 

JUDECĂTORIA [în a cărei rază teritorială îşi are sediul sindicatul] 

Domnule Preşedinte, 

 

[DENUMIREA COMPLETĂ A SINDICATULUI], cu sediul în [adresa completă], cod fiscal 

[numărul de înregistrare fiscală], reprezentat de [numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal], în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 62 / 2011 a dialogului social şi 

ale celorlalte prevederi legale de reglementare în materie,  

formulăm prezenta 

CERERE 

prin care solicităm instanţei constatarea reprezentativităţii [DENUMIREA COMPLETĂ A 

SINDICATULUI] la nivelul unităţii [DENUMIREA COMPLETĂ A UNITĂŢII], în temeiul art. 51-53 

din Legea nr. 62/2011 a dialogului social. 

 

În fapt: 

[DENUMIREA COMPLETĂ A SINDICATULUI] este o organizaţie sindicală legal 

constituită, independentă organizatoric şi patrimonial, cu personalitate juridică dobândită prin 

hotărârea [numărul şi data hotărârii] pronunţată de Judecătoria [localitatea] în Dosarul nr. 

[numărul dosarului].  

(opţional, dacă este cazul): Prin Hotărârea [numărul şi data hotărârii] pronunţată 

în Dosarul nr. [numărul dosarului] Judecătoria [localitatea]  a admis cererea de modificare acte 

constitutive (statut) şi/sau schimbarea componenţei organului executiv de conducere . 

[DENUMIREA COMPLETĂ A SINDICATULUI] are la nivelul unităţii [DENUMIREA 

COMPLETĂ A UNITĂŢII] un număr de [numărul de membri ai sindicatului] de membri de 

sindicat din cei [numărul de angajaţi ai unităţii] angajaţi ai unităţii, reprezentând [procent 

membri din total angajaţi] %, astfel după cum rezultă din adeverinţa nr. [numărul şi data] 

emisă de conducerea sindicatului şi din adeverinţa nr. [numărul şi data] emisă de 

reprezentantul legal al unităţii. 
Având în vedere faptul că sunt întrunite condiţiile prevăzute la  art. 51-53 din Legea 

nr. 62/2011 a dialogului social şi a fost respecttă procedura legală, considerăm îndreptăţită cererea 

nostră privind constatarea reprezentativităţii [DENUMIREA COMPLETĂ A SINDICATULUI] la nivelul 

unităţii [DENUMIREA COMPLETĂ A UNITĂŢII]. 

 

În drept: 

Ne întemeiem cererea pe prev. art. 51-53 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social.  

 

Anexăm prezentei înscrisurile menţionate la art. 52 alin. 1 lit. C din Legea nr. 62/2011: 

a. copie a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de 

catre sindicat şi a ultimei hotărâri judecatoreşti definitive şi irevocabile de modificare a 

statutului şi/sau componenţei organului executiv de conducere;  

b. declaraţie semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri;  

c. dovada privind numarul de angajaţi din unitate, eliberată de angajator;   

d. dovada depunerii la Inspectoratul Teritorial de Muncă a unei copii a dosarului de 

reprezentativitate. 

 

PREŞEDINTE, 

[nume, prenume, semnătura şi ştampila] 
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ANEXA 22 

 

SOLICITARE DE INIŢIERE A NEGOCIERII C.C.M. 

DIN PARTEA SINDICATULUI 

(model) 
 

 

ANTET SINDICAT 

 

[Nr. şi data înregistrării adresei] 

 

Către, 

[DENUMIREA COMPLETĂ A UNITĂŢII]  

Doamnei  / Domnului [numele, prenumele şi funcţia conducătorului unităţii]  

 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 4 din Legea nr. 62 / 2011 a dialogului 

social şi a celorlalte prevederi legale de reglementare în materie, vă solicităm să demaraţi într-un 

timp cât mai scurt negocierile privind încheierea unui contract colectiv de muncă la nivelul 

unităţii [DENUMIREA COMPLETĂ A UNITĂŢII].  

Această solicitare este motivată de faptul că prin demararea imediată a acestor 

negocieri s-ar elimina riscul prelungirii unei perioade în care unitatea nu are încheiat un contract 

colectiv de muncă, aspect care contravine prevederilor legale şi care poate genera unele 

disfuncţionalităţi legate de acordarea unor drepturi salariaţilor unităţii.  

În situaţia în care aceste negocieri nu vor demara în cel mai scurt timp sau dacă 

aceste negocieri nu vor fi finalizate prin încheierea unui contract colectiv de muncă, se creează 

premisele declanşării unui conflict de muncă, conform legislaţiei în vigoare, situaţie nefavorabilă 

ambelor părţi. 

Pentru stabilirea de comun acord a condiţiilor de desfăşurare a primei şedinţe de 

negociere (număr de membri, număr de invitaţi / observatori, data, ora şi locul desfăşurării, 

condiţii de cvorum, condiţii de validare a reprezentanţilor fiecărei părţi etc.), persoanele 

împuternicite de către [DENUMIREA COMPLETĂ A SINDICATULUI] sunt: [se enumeră persoanele] 

De asemenea, solicităm să notificaţi toate părţile îndreptăţite să participe la 

negociere de care aveţi cunoştinţă cu privire la prezentul anunţ privind intenţia de începere a 

negocierilor colective şi să le convocaţi la prima şedinţă de negociere. 

Ne exprimăm speranţa că veţi stabili data primei convocări a părţilor în termenul 

legal de maxim 10 zile de la data înregistrării prezentei cereri, astfel încât contractul colectiv de 

muncă să fie negociat şi înregistrat în cel mai scurt timp posibil. 

 

PREŞEDINTE, 

[nume, prenume, semnătura şi ştampila] 
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ANEXA 23 

 

PROCES - VERBAL DE DEMARARE A NEGOCIERII C.C.M. 

(model) 

 

PROCES - VERBAL 
încheiat astăzi, [data întâlnirii părţilor], cu ocazia demarării negocierii  

Contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii [denumirea completă a unităţii] 

 

Părţile negociatoare ale contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, întrunite 

astăzi, [data întâlnirii părţilor], aduc la cunoştinţă componenţa nominală a echipelor de 

negociere pentru fiecare parte, după cum urmează: 

 

A. Conducerea [denumirea completă a unităţii], conform [denumirea, numărul şi data 

împuternicirii prin care s-au stabilit reprezentanţii la negociere], este reprezentată de: 

1.  ____________________  

2.  ____________________  

… ____________________  

 

B. [Denumirea completă a sindicatului], conform [denumirea, numărul şi data 

împuternicirii prin care s-au stabilit reprezentanţii la negociere], este reprezentat de:  

1.  ____________________  

2.  ____________________  

… ____________________  

   

 

Părţile stabilesc de comun acord următoarele: 

 

(a) Părţile se recunosc reciproc în ceea ce priveşte calitatea de a negocia CCM la nivelul 

[denumirea completă a unităţii], în baza următoarelor înscrisuri: [sunt menţionate actele 

care demonstrează reprezentativitatea sau dreptul părţilor de a participa la 

negociere].  

(b) Pe baza dovezilor prezentate privind convocarea la negociere, ambele părţi declară că nu au 

cunoştinţă de existenţa altor părţi îndreptăţite să participe la această negociere. 

(c) Comisia de negociere este legal constituită şi şedinţele de negociere sunt valabile în 

condiţiile prezenţei a cel puţin [număr minim de membri pentru fiecare parte pentru ca 

şedinţa de negociere să se desfăşoare] membri pentru fiecare parte. 

(d) Invitaţii cu statut de observator cu drept de opinie, în număr de maxim [număr] pentru 

fiecare parte, pot fi desemnaţi şi anunţaţi la începutul fiecărei şedinţe de negociere, urmând 

a fi menţionaţi în procesul verbal de şedinţă. 

(e) La începutul fiecărei şedinţe, fiecare parte îşi va desemna purtătorul de cuvânt pentru 

şedinţa respectivă, din rândul membrilor sau invitaţilor. În caz de divergenţă de opinii între 

reprezentanţii uneia din părţi, decisiv este considerat punctul de vedere al purtătorului de 

cuvânt, care va fi consemnat în procesul verbal de şedinţă.  

(f) Pe tot parcursul negocierilor, activitatea de secretariat va fi asigurată de [sindicat, patronat 

sau alternativ], inclusiv multiplicarea şi distribuirea materialelor specifice. 

(g) Discuţiile şi punctele de vedere ale părţilor vor fi consemnate într-un proces verbal de 

şedinţă. Toate paginile vor fi semnate şi ştampilate de câte un reprezentant al celor două 

părţi, care a îndeplinit rolul de purtător de cuvânt în şedinţa respectivă. Ultima pagină va fi 

semnată de toţi participanţii la şedinţa de negociere. 

(h) Şedinţele de negociere a contractului colectiv de muncă vor avea loc [zilnic, săptămânal, 

bilunar etc.], începând cu ora [ora, minutul], la [locaţia unde va avea loc negocierea]. 

Prima şedinţă efectivă de negociere va avea loc la [data], [ora], [locaţia].  
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(i) Durata maximă a negocierilor este de 60 de zile calendaristice. Părţile pot decide, de comun 

acord, exprimat în scris, prelungirea acestei perioade cu maxim 15 zile. 

(j) Părţile pot conveni, de comun acord, modificarea datei şi / sau orei şedinţei, oricând pe 

parcursul desfăşurării negocierilor. Modificarea unilaterală este acceptată numai cu condiţia 

notificării prealabile cu cel puţin 24 de ore faţă de data şi ora stabilită prin prezentul 

protocol. 

(k) Durata şedinţelor de negociere şi timpul aferent deplasării fiecărui membru al comisiei se 

consideră perioadă inclusă în programul de lucru. 

(l) Părţile se obligă să respecte principiul potrivit căruia clauzele negociate, acceptate de părţi 

şi consemnate în procesul verbal de şedinţă nu pot face obiectul unor renegocieri decât prin 

acordul ambelor părţi. 

(m) Oricare din părţi poate solicita amânarea pronunţării asupra unor clauze ce fac obiectul 

negocierii până la următoarea întrunire a comisiei. În această situaţie, partea în cauză va 

prezenta în scris punctul său de vedere faţă de clauzele ce au făcut obiectul amânării.  

(n) Clauzele asupra cărora nu s-a putut ajunge la consens vor fi consemnate în procesul verbal 

de şedinţă şi vor fi rediscutate la sfârşitul negocierii celorlalte clauze asupra cărora s-a căzut 

de acord. Părţile vor conveni, de comun acord, dacă în procesul verbal de şedinţă urmează a 

fi consemnată motivarea punctelor de vedere în situaţia divergenţei de opinii. 

(o) În cazul în care nici în situaţia amintită nu se ajunge la un consens, se va recurge la 

concilierea organizată de către autorităţile competente potrivit prevederilor legale. 

(p) În conformitate cu prevederilor Legii nr. 62/2011 a dialogului social şi a celorlalte prevederi 

legale, părţile convin ca acele clauze pentru care nu s-a ajuns la consens la finalizarea 

procedurii de conciliere să fie supuse medierii, respectiv arbitrajului unei comisii constituite 

conform prevederilor legale. 

(q) Conducerea [denumirea completă a unităţii] pune la dispoziţia [denumirea completă a 

sindicatului], următoarele documente solicitate de reprezentantul sindicatului în vederea 

susţinerii punctelor de vedere asupra clauzelor ce fac obiectul negocierilor şi au legătură 

directă cu aceste clauze: [sunt menţionate înscrisurile puse la dispoziţie] 

(r) Angajatorul se obligă să pună la dispoziţia reprezentanţilor sindicali, până la [data], 

următoarele informaţii publice şi cu caracter confidenţial: [sunt menţionate informaţiile]. 

(s) Persoanele mandatate să semneze contractul colectiv de muncă sunt: [nume, prenume, 

funcţia], din partea sindicatului, respectiv [nume, prenume, funcţia din partea unităţii]. 

 

Drept pentru care am încheiat prezentul protocol astăzi, [data întâlnirii părţilor], în 

[număr] exemplare. 

 

 

          [denumirea completă a unităţii]               [denumirea completă a sindicatului] 

 

[nume, prenume, semnătură reprezentanţi]       [nume, prenume, semnătură reprezentanţi] 
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ANEXA 24 

 

CERERE DE ÎNREGISTRARELA I.T.M. 

A CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA 

(model) 
 

 

ANTET SINDICAT 

 

Către, 

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ______________________ 

 

 

[DENUMIREA COMPLETĂ A SINDICATULUI], cu sediul în [adresa completă], cod fiscal 

[numărul de înregistrare fiscală], reprezentat de [numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal], în conformitate cu dispoziţiile art. 143-145 din Legea nr. 62 / 2011 a 

dialogului social şi ale celorlalte prevederi legale de reglementare în materie, solicităm 

înregistrarea Contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul unităţii [DENUMIREA COMPLETĂ 

A UNITĂŢII], cu sediul în [adresa completă], cod fiscal [numărul de înregistrare fiscală], 

înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. [numărul Registrul Comerţului, dacă este cazul], 

[date de contact: telefon, fax, e-mail, site web etc]. 

 

Date despre [DENUMIREA COMPLETĂ A UNITĂŢII]: 

- obiectul de activitate conform CAEN: ____________________________________________ 

- sectorul de activitate: _________________________________________________________ 

- apartenenţa la un grup de unităţi: ________________________________________________ 

- natura capitalului social: ______________________________________________________ 

- numar total de salariati, beneficiari ai CCM: _______________________________________ 

 

Date despre contractul colectiv de muncă negociat între părţi:  

- contractul colectiv de muncă negociat are ___ pagini, este structurat în ___ capitole şi ___ 

articole, la care se adaugă un număr de ____ anexe, parte integrantă din CCM;  

- data intrării în vigoare: ________________________________________________________ 

- încheiat pe o durata de: _______________________________________________________ 

- au fost respectate toate clauzele  din contractele colective de muncă încheiate la nivel 

superior, respectiv: CCM grup de unitati __________, CCM sector de activitate __________ 

- părţile care au negociat sunt reprezentative conform: ________________________________ 

- nu se cunosc alte părţi îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de muncă la nivelul 

unităţii [DENUMIREA COMPLETĂ A UNITĂŢII] 

 

Anexăm prezentei:  

a)  contractul colectiv de muncă, în original, redactat în atâtea exemplare câte părţi semnatare 

sunt, plus unul pentru depozitar, semnate de către părţi;  

b)  dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere;  

c)  împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi semnării 

contractului colectiv de muncă;  

d)  dovezile de reprezentativitate ale părţilor.;  

e)  procesele-verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus 

unul pentru depozitar, conţinând poziţia părţilor;  

 

PREŞEDINTE, 

[nume, prenume, semnătura şi ştampila] 
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Secţiunea 3 

Conflictele colective de muncă 
 

 

 

3.1. Noţiuni generale  
Conflictul de muncă este o situaţie de fapt ce poate interveni în relaţia dintre salariaţi şi 

angajatori, atunci când părţile au opinii diferite în legătură cu unul sau mai multe aspecte 

ale muncii. 

Conflictul individual de muncă este conflictul care survine între un singur salariat şi 

angajatorul său. 

Conflictul colectiv de muncă este conflictul care survine: 

a) între un singur angajator şi salariaţii acestuia;  

b) între mai mulţi angajatori, pe de o parte, şi mai mulţi salariaţi ai acestora, de cealaltă 

parte. 

c) Conflictele, atât cele individuale cât şi cele colective, pot fi conflicte de drepturi sau 

conflicte de interese, în funcţie de obiectul lor. 

3.1.1. Conflictele de drepturi sunt neînţelegerile survenite din cauza neîndeplinirii de 

către un angajator faţă de unul sau mai mulţi salariaţi, a uneia sau mai multor obligaţii care 

sunt prevăzute fie de lege sau alte acte normative, fie în contracte individuale sau colective 

de muncă.  

3.1.2 Conflictele de interese sunt neînţelegerile survenite între angajatori şi salariaţi 

atunci când salariaţii îi cer angajatorului să le dea sau să le asigure ceva - ca măsură de 

îmbunătăţire a mediului lor de muncă ori ca plată sau compensaţie pentru munca lor ori 

pentru condiţiile în care trebuie să muncească – şi pe care angajatorul nu este obligat să-l 

asigure sau să-l dea, pentru că nu este prevăzut de lege sau de alte acte normative, şi nici 

de contracte colective de muncă sau contracte individuale. 

3.1.3 Soluţionarea conflictelor de drepturi, indiferent dacă sunt individuale sau 

colective, este de competenţa instanţelor de judecată. 

3.1.4 Soluţionarea conflictelor individuale de interese nu este reglementată de lege, 

fiind o chestiune care depinde exclusiv de negocierea dintre salariat şi angajator. 

3.1.5 Soluţionarea conflictelor colective de interese este, de asemenea, dependentă de 

negocierile dintre salariaţi şi angajatori, însă, în acest caz, deoarece salariaţii pot recurge la 

grevă pentru a-şi vedea satisfăcute revendicările, legea impune parcurgerea anumitor etape 

obligatorii înainte de a se ajunge la grevă.  

3.2 Procedura derulării conflictelor colective de muncă 
În cele ce urmează ne vom referi la „conflictul de muncă ce intervine între angajaţi şi 

angajatori care are ca obiect începerea, desfăşurarea sau încheierea negocierilor privind 

contractele ori acordurile colective de muncă” astfel cum e definit conflictul colectiv de 

interese de legislaţia română.  

Înainte de a trece la descrierea propriu-zisă a procedurii, trebuie totuşi menţionat că, deşi 

Titlul VIII al Legii nr. 62/2011 a dialogului social se intitulează „Reglementarea 

modalităţilor de soluţionare a conflictelor de muncă”, în realitate el reglementează modul 

de exercitare a dreptului la grevă, iar această nouă reglementare este una deosebit de 

restrictivă, având drept scop să îngreuneze exercitarea dreptului la grevă până aproape de 

eliminare. 

Declanşarea unui conflict colectiv de muncă este legală, din perspectiva legii 

naţionale, numai atunci când: 

a) angajatorul sau organizaţia patronală refuză să înceapă negocierea unui 

contract ori acord colectiv de muncă, în condiţiile în care nu are încheiat un astfel de 

contract sau acord ori cel anterior a încetat;  
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b) angajatorul sau organizaţia patronală nu acceptă revendicările formulate de angajaţi;  

c) părţile nu ajung la o înţelegere privind încheierea unui contract sau acord colectiv de 

muncă până la data stabilită de comun acord pentru finalizarea negocierilor.  

Nu se poate declanşa legal un conflict colectiv de muncă: 

1. pe durata valabilităţii unui contract colectiv sau a unui acord colectiv de muncă; 

2. pentru revendicări care nu pot fi satisfăcute decât prin adoptarea unei legi sau a altui 

act normativ; 

3. pentru revendicări cu caracter politic.  

3.2.1 Reprezentarea salariaţilor în conflictele colective de muncă este strict reglementată 

de lege. Salariaţii pot fi reprezentaţi după cum urmează: 

a) la nivel de unitate:  

1) de sindicatul reprezentativ, dacă un astfel de sindicat există (sindicatul care are ca membri 

jumătate plus unu din totalul salariaţilor unităţii);  

2) dacă nu există sindicat reprezentativ, dar există un sindicat afiliat la o federaţie 

sindicală reprezentativă, de federaţia sindicală reprezentativă împreună cu 

reprezentanţii aleşi ai salariaţilor;  

3) dacă nu există sindicat reprezentativ şi nici un sindicat afiliat la o federaţie sindicală 

reprezentativă, numai de reprezentanţii aleşi ai salariaţilor; 

b) la nivel de grup de unităţi: 

1) de sindicatul reprezentativ la nivelul grupului de unităţi (sindicatul care reprezintă 

cel puţin jumătate din numărul total de angajaţi ai grupului de unităţi);  

2) dacă nu este îndeplinită condiţia 1), de către reprezentanţii mandataţi de 

organizaţiile sindicale reprezentative din cadrul fiecărei unităţi care au decis 

constituirea grupului, plus, pentru unităţile membre ale grupului în care nu există 

sindicate reprezentative, dar există sindicate afiliate la federaţii sindicale 

reprezentative în sectorul de activitate în care s-a constituit grupul, de reprezentaţii 

federaţiilor sindicale respective, în baza solicitării şi mandatului sindicatelor, şi de 

reprezentanţii angajaţilor din respectivele unităţi; 

c) la nivel de sector de activitate: de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector 

de activitate sau de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional. 

3.2.2 Alegerea reprezentanţilor salariaţilor (în cazurile în care sindicatul nu este 

reprezentativ şi urmează să negocieze reprezentanţii federaţiei împreună cu reprezentanţii 

salariaţilor) se poate face potrivit procedurii din Anexa 1. Sindicatul trebuie să se implice 

în alegeri, să propună candidaţi şi să încerce să obţină maximum de mandate, dacă nu 

chiar totalitatea mandatelor, pentru a putea influenţa decisiv mersul negocierilor. 

3.2.3 Acordul de reprezentare a salariaţilor (Anexa 2) 

Problema încheierii unui acord de reprezentare a salariaţilor se pune în cazul în care 

sindicatul nu este reprezentativ, iar negocierile se poartă de către reprezentanţii federaţiei 

reprezentative la care este afiliat sindicatul împreună cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, 

dacă aceştia din urmă nu sunt 100% aleşi dintre candidaţii sindicatului. 

Deşi nu există vreo obligativitate legală în acest sens, încheierea unui astfel de acord ar 

avea avantajul că ar clarifica de la bun început poziţia celor care urmează să-i reprezinte 

pe salariaţi şi modul în care se va proceda pentru adoptarea punctelor de vedere comune. 

3.2.4 Reprezentarea angajatorilor în conflictele colective de muncă 

 Angajatorii sunt reprezentaţi astfel: 

a) la nivel de unitate, de către organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut 

ori regulament de funcţionare, după caz;  

b) la nivel de grup de unităţi, de către angajatorii care au acelaşi obiect principal de 

activitate, conform codului CAEN, constituiţi voluntar sau conform legii;  

c) la nivel de sector de activitate, de către organizaţiile patronale legal constituite şi 

reprezentative potrivit prezentei legi;  
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3.2.5 Sesizarea 

 Dacă intervine oricare dintre situaţiile în care se poate declanşa legal un conflict de 

muncă, organizaţiile sindicale
1
 trebuie să sesizeze în scris angajatorul sau, după caz, 

organizaţia patronală că există premisele declanşării unui conflict colectiv de muncă. 

În sesizare trebuie precizate revendicările angajaţilor, motivarea revendicărilor, precum şi 

propunerile de soluţionare. Un model de sesizare este prevăzut în Anexa 3. 

Transmiterea sesizării 

Sesizarea trebuie să fie transmisă în orice mod în care trimiterea se poate proba ulterior (în 

caz de litigiu) şi poate fi trimisă angajatorului/organizaţiei patronale:  

1) prin registratura angajatorului/organizaţiei patronale (conform legii, angajatorul este 

obligat să primească şi să înregistreze sesizarea astfel formulată) sau 

2) prin poştă, cu confirmare de primire (în cazul în care angajatorul sau organizaţia 

patronală refuză înregistrarea sesizării); 

3) prin fax sau prin e-mail la numărul de fax sau la adresa de e-mail indicate în antetul 

oficial al angajatorului sau organizaţiei patronale. 

Proces-verbal echivalent sesizării 

Este echivalentă cu sesizarea consemnarea în proces-verbal a revendicărilor, motivaţiei şi 

propunerilor de soluţionare formulate de sindicatul reprezentativ sau de către 

reprezentanţii aleşi ai angajaţilor cu ocazia întâlnirii cu reprezentanţii angajatorului ori ai 

organizaţiei patronale. 

3.2.6 Declanşarea conflictului 

Conflictul colectiv de muncă se poate declanşa dacă angajatorul ori organizaţia patronală 

nu a răspuns la toate revendicările formulate ori dacă, deşi a răspuns, sindicatele ori 

reprezentanţii salariaţilor, după caz, nu sunt de acord cu punctul de vedere exprimat. 

(angajatorul sau organizaţia patronală are obligaţia de a răspunde în scris sindicatelor sau, 

după caz, reprezentanţilor angajaţilor, în termen de două zile lucrătoare
2
 de la primirea 

sesizării, cu precizarea punctului de vedere pentru fiecare dintre revendicările formulate). 

Înregistrarea prealabilă (notificarea) 

Declanşarea conflictului colectiv de muncă este legală, dacă a fost îndeplinită obligaţia de 

notificare (Anexa 4) a acestuia, astfel:  

a) la nivel de unitate, organizaţia sindicală reprezentativă sau reprezentanţii angajaţilor 

trebuie să notifice angajatorului declanşarea conflictului colectiv de muncă şi să sesizeze 

în scris inspectoratul teritorial de muncă din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea 

angajaţii unităţii care au declanşat conflictul, în vederea concilierii;  

b) la nivel de grup de unităţi, organizaţiile sindicale reprezentative trebuie să notifice 

fiecărei unităţi membre a grupului de unităţi, precum şi organizaţiei patronale 

constituite la nivelul grupului declanşarea conflictului colectiv de muncă şi să sesizeze 

în scris Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în vederea concilierii;  

c) la nivelul sectorului de activitate, organizaţiile sindicale reprezentative trebuie să 

notifice fiecărei unităţi în care au membri, precum şi organizaţiilor patronale 

corespondente declanşarea conflictului colectiv de muncă şi să sesizeze în scris 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în vederea concilierii. 

3.2.7 Concilierea conflictelor colective  

Concilierea este obligatorie, iar o grevă declanşată fără să fi fost parcursă această etapă  

este ilegală. 

 

 

                                                 
1
- A se înţelege că, pentru a facilita lectura, prin sintagma „organizaţiile sindicale” sunt desemnate generic toate 

modurile de reprezentare a salariaţilor. 
2
- Termenele se socotesc pe zile libere, ceea ce înseamnă că nu intră în calculul termenului ziua în care începe şi nici 

ziua în care se termină. Exemplu: dacă sesizarea este trimisă pe data de 3, termenul se împlineştepe data de 6. Dacă 

data în care se împlineşte termenul este o zi nelucrătoare, termenul se împlineşte după prima zi lucrătoare care 

urmează. În exemplul dat, dacă data de 6 cade într-o sâmbătă, termenul se împlineşte pe data de 9. 
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Sesizarea pentru concilierea conflictului colectiv de muncă  
Sesizarea inspectoratului teritorial de muncă (sau, după caz, a MMFPS) se formulează în 

scris (Anexa 5) şi trebuie să cuprindă următoarele:  

a) denumirea angajatorului sau organizaţiei patronale, cu indicarea sediului şi datelor de 

contact;  

b) revendicările pentru a căror susţinere a fost declanşat conflictul colectiv de muncă şi 

motivarea acestuia;  

c) dovada că sindicatul a sesizat în scris angajatorul asupra existenţei premiselor 

declanşării conflictului  colectiv de muncă;  

d) răspunsul angajatorului/organizaţiei patronale, considerat nesatisfăcător, dacă există un 

răspuns; 

e) numele şi prenumele persoanelor delegate să reprezinte la conciliere organizaţia 

sindicală reprezentativă sau, după caz, reprezentanţii angajaţilor.  

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sau, după caz, inspectoratul teritorial de 

muncă trebuie să desemneze delegatul său pentru participarea la concilierea conflictului 

colectiv de muncă şi să comunice datele persoanei desemnate atât organizaţiei sindicale 

ori reprezentanţilor angajaţilor, cât şi angajatorului sau organizaţiei patronale, în termen de 

3 zile lucrătoare de la înregistrarea sesizării. 

Convocarea părţilor la conciliere trebuie făcută de minister sau inspectoratul teritorial de 

muncă într-un termen ce nu poate depăşi 7 zile lucrătoare de la data desemnării 

delegatului. Legea nu prevede vreo sancţiune în cazul în care autorităţile publice nu 

respectă aceste termene.  

Delegaţiile părţilor la conciliere pot fi formate, conform legii, din 2-5 persoane. Din 

delegaţia sindicală pot face parte şi reprezentanţi ai federaţiei sau ai confederaţiei sindicale 

la care organizaţia sindicală este afiliată.  

La data fixată pentru conciliere, delegatul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale sau al inspectoratului teritorial de muncă, după caz, verifică împuternicirile 

delegaţilor părţilor şi stăruie ca aceştia să acţioneze pentru a se realiza concilierea. 

Delegatul ministerului sau al inspectoratului nu este un judecător sau un arbitru, prin 

urmare el nu este îndreptăţit să pronunţe o  soluţie şi este obligat să aibă o atitudine neutră 

faţă de părţi. 

Susţinerile părţilor şi rezultatul dezbaterilor se consemnează într-un proces-verbal, semnat 

de către părţi şi de delegatul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sau al 

inspectoratului teritorial de muncă, după caz. Procesul-verbal trebuie să se întocmească în 

atâtea exemplare originale câte părţi sunt participante la conciliere şi unul în plus pentru 

delegatul ministerului sau al inspectoratului teritorial de muncă, după caz.  

Dacă se ajunge la un acord cu privire la soluţionarea revendicărilor formulate, acesta 

trebuie consemnat în procesul-verbal, iar conflictul colectiv de muncă se consideră 

încheiat. 

Dacă acordul cu privire la soluţionarea conflictului colectiv de muncă este numai parţial, 

în procesul-verbal se consemnează soluţiile convenite cu privire la revendicările asupra 

cărora s-a realizat acordul, precum şi revendicările rămase nesoluţionate, împreună cu 

punctele de vedere ale fiecărei părţi referitoare la acestea din urmă.  

Cei care au făcut sesizarea pentru efectuarea concilierii au obligaţia de a informa angajaţii 

cu privire la rezultatele concilierii. 

3.3       Medierea şi arbitrajul  
În oricare moment al conflictului colectiv de muncă, dacă ambele părţi sunt de acord, pot 

recurge la mediere sau la arbitraj pentru a soluţiona conflictul.  

Atât medierea cât şi arbitrajul sunt proceduri facultative, părţile nefiind obligate să recurgă 

la aceste proceduri dacă nu doresc. Nu este obligatoriu nici ca părţile să recurgă la ambele 

proceduri. Cu toate acestea, dacă anterior declanşării grevei sau pe parcursul acesteia, părţile au 

decis de comun acord, medierea sau, după caz, arbitrajul conflictului colectiv de muncă este 

obligatorie/obligatoriu. 
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Legea nr. 62/2011 prevede că, „în vederea promovării soluţionării amiabile şi cu celeritate 

a conflictelor colective de muncă se înfiinţează Oficiul de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor 

Colective de Muncă de pe lângă Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale”, 

iar„modalitatea de înfiinţare, organizare şi funcţionare a Oficiului de Mediere şi Arbitraj al 

Conflictelor Colective de Muncă va fi reglementată prin hotărâre a Guvernului
3
, ce va fi adoptată 

în cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi”. 

În cadrul procedurii de mediere, mediatorul încearcă să facă părţile să se înţeleagă între ele 

şi să ajungă la semnarea unui acord. 

În cadrul procedurii de arbitraj, arbitrul soluţionează el însuşi conflictul, pronunţând o 

hotărâre care este obligatorie pentru părţi. Conform legii, hotărârile arbitrale completează 

contractele colective de muncă şi devin executorii din momentul pronunţării lor.  

3.4      Greva 
Definiţie şi categorii  

Greva este definită de legea naţională ca fiind orice formă de încetare colectivă şi 

voluntară a lucrului într-o unitate.  

Grevele pot fi:  
a) de avertisment; 

b) de solidaritate şi  

c) propriu-zise.  

Greva de avertisment este o grevă care precede greva propriu-zisă.  

Greva de solidaritate este o grevă ce poate fi declarată în vederea susţinerii revendicărilor 

formulate de angajaţii din alte unităţi aparţinând aceluiaşi grup de unităţi sau sector de 

activitate. 

Interdicţii legale 

Legea interzice în mod expres: 

a) greva care urmăreşte scopuri politice; 

b) greva de avertisment cu o durată mai mare de două ore, dacă aceasta se desfăşoară prin 

încetarea lucrului; 

c) greva de solidaritate cu o durată mai mare de o zi lucrătoare; 

d) declanşarea grevei de avertisment sau a grevei de solidaritate, dacă momentul 

declanşării nu a fost adus la cunoştinţa angajatorilor de către organizatori cu cel puţin 

două zile lucrătoare înainte; 

e) declanşarea grevei propriu-zise, dacă una sau mai multe dintre condiţiile următoare nu 

a fost îndeplinită întocmai: 

1) nu a fost parcursă procedura prealabilă a concilierii obligatorii; 

2) nu a fost organizată în prealabil o grevă de avertisment, cu cel puţin două zile 

lucrătoare înainte; 

3) dacă momentul declanşării acesteia nu a fost adus la cunoştinţa angajatorilor de 

către organizatori cu cel puţin două zile lucrătoare înainte; 

f) declanşarea grevei în perioada în care conflictul se află în procedură de mediere sau 

arbitraj; 

g) continuarea grevei propriu-zise, dacă, după declanşarea grevei, mai mult de jumătate 

din numărul angajaţilor care au hotărât declararea grevei renunţă în scris la grevă. 

Nu au deloc drept la grevă: procurorii, judecătorii, personalul militar şi personalul cu 

statut special din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, al Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, al Ministerului Justiţiei şi din instituţiile şi structurile din subordinea sau 

coordonarea acestora, inclusiv al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, al Serviciului 

Român de Informaţii, al Serviciului de Informaţii Externe, al Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale, personalul angajat de forţele armate străine staţionate pe 

teritoriul României, precum şi alte categorii de personal cărora li se interzice exercitarea 

acestui drept prin lege.  

                                                 
3
- La data de 1 Decembrie  2011 încă nu era adoptată. 
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Nu au drept la grevă pe o perioadă limitată: persoanele care fac parte din personalul 

din transporturile aeriene, navale şi terestre de orice fel, din momentul plecării în misiune 

şi până la terminarea acesteia. Personalul îmbarcat pe navele marinei comerciale sub 

pavilion românesc poate declara grevă numai cu respectarea normelor stabilite prin 

convenţiile internaţionale ratificate de statul român. 

Dreptul la grevă este restrâns: 

a) în unităţile sanitare şi de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi 

televiziunii publice, în transporturile pe căile ferate, în unităţile care asigură transportul în 

comun şi salubritatea localităţilor, precum şi aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie 

electrică, căldură şi apă, unde greva este permisă doar cu condiţia ca organizatorii grevei 

să asigure serviciile, dar nu mai puţin de o treime din activitatea normală; 

b) în unităţile sistemului energetic naţional, în unităţile operative de la sectoarele nucleare, 

în unităţile cu foc continuu, unde declararea grevei este posibilă cu condiţia asigurării a cel 

puţin unei treimi din activitate, astfel încât să nu pună în pericol viaţa şi sănătatea 

oamenilor şi să asigure funcţionarea instalaţiilor în deplină siguranţă.  

 În cazul unităţilor în care dreptul la grevă este restrâns, încetarea lucrului se va face numai 

după încheierea unui protocol cu conducerea unităţii prin care se va stabili ce activităţi 

vor fi continuate pentru încadrarea în cota de 1/3 din activitatea normală, respectiv 

asigurarea funcţionării instalaţiilor în deplină siguranţă (Anexa 6). 

Adoptarea hotărârii de exercitare a dreptului la grevă 

Hotărârea de a declara greva se ia şi salariaţii sunt reprezentaţi: 

a) de către organizaţiile sindicale reprezentative participante la conflictul colectiv de 

muncă, cu acordul scris (Anexa 7) a cel puţin jumătate din numărul membrilor 

sindicatelor respective; 

b) de către reprezentanţii angajaţilor, cu acordul scris a cel puţin unei pătrimi din numărul 

angajaţilor unităţii sau, după caz, ai subunităţii ori compartimentului, în cazul unităţilor 

în care nu sunt organizate sindicate reprezentative; 

c) de către organizaţiile sindicale reprezentative afiliate la aceeaşi federaţie sau 

confederaţie sindicală la care este afiliat sindicatul organizator, în cazul grevei de 

solidaritate. 

Sindicatul reprezentativ (sau reprezentanţii salariaţilor, după caz) stabileşte şi durata grevei 

şi îi reprezintă pe grevişti, pe toată durata grevei, în relaţiile cu angajatorii, inclusiv în faţa 

instanţelor judecătoreşti, în cazurile în care se solicită suspendarea sau încetarea grevei.  

Suspendarea grevei prin acordul părţilor 

Dacă în perioada derulării grevei se decide recurgerea la procedura medierii ori a 

arbitrajului, organizatorii grevei, de comun acord cu angajatorii sau organizaţia patronală, pot 

decide suspendarea grevei pe perioada medierii sau a arbitrajului. În acest caz, dacă medierea nu 

s-a încheiet cu soluţionarea conflictului, greva poate fi reluată fără nici o formalitate 

suplimentară. 

Suspendarea unilaterală a grevei de către organizatori  
Dacă greva a fost suspendată unilateral de organizatorii grevei, aceasta nu mai poate 

reluată decât reluând întreaga procedură de declanşare. 

Amânarea declanşării grevei 

Amânarea declanşării grevei la o alta dată decât ce anunţată este permisă doar cu reluarea 

întregii proceduri de declanşare a conflictului de muncă. 

În timpul derulării grevei: 

 organizatorii acesteia trebuie să continue negocierile cu conducerea unităţii, în vederea 

soluţionării revendicărilor care formează obiectul conflictului colectiv de muncă; 

 organizatorii grevei au obligaţia să protejeze bunurile unităţii şi, împreună cu 

conducerea unităţii, să asigure funcţionarea continuă a utilajelor şi a instalaţiilor a căror 

oprire ar putea constitui un pericol pentru viaţa sau pentru sănătatea oamenilornimeni 

nu poate fi constrâns să participe la grevă sau să refuze să participe; 

 conducerea unităţii nu poate fi împiedicată să îşi desfăşoare activitatea de către 

angajaţii aflaţi în grevă sau de organizatorii acesteia; 
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 conducerea unităţii nu are dreptul de a încadra alţi angajaţi care să îi înlocuiască pe cei 

aflaţi în grevă; 

 pot înceta activitatea şi angajaţii unor subunităţi sau compartimente care nu au 

participat iniţial la declanşarea conflictului colectiv de muncă (Anexa 8). Revendicările 

în acest caz nu pot fi altele decât cele formulate la declanşarea conflictului colectiv de 

muncă; 

 angajaţii care nu participă la grevă îşi continuă activitatea; 

 angajaţii aflaţi în grevă trebuie să se abţină de la orice acţiune de natură să împiedice 

continuarea activităţii de către cei care nu participă la grevă; 

 contractele individuale de muncă sau raporturile de serviciu, după caz, ale greviştilor se 

suspendă de drept. Pe perioada suspendării se menţin doar drepturile de asigurări de 

sănătate; 

 oricare parte poate solicita participarea unui reprezentant al inspectoratului teritorial de 

muncă pentru constatarea eventualelor contravenţii. 

 Consecinţele organizării sau participării la grevă 

    Organizarea grevei sau participarea la aceasta, cu respectarea dispoziţiilor legale, nu 

reprezintă o încălcare a obligaţiilor de serviciu ale angajaţilor şi nu atrage posibilitatea 

sancţionării în niciun fel a acestora. 

Dacă participanţii la grevă nu au respectat prevederile legale sau nu au respectat 

instrucţiunile organizatorilor pentru protejarea bunurilor unităţii sau pentru asigurarea  

funcţionării continue a utilajelor şi a instalaţiilor a căror oprire ar putea constitui un pericol pentru 

viaţa sau pentru sănătatea oamenilor, şi din această cauză s-au produs pagube materiale, 

angajatorul se poate adresa instanţei competente pentru despăgubiri. 

Greva încetează: 

a) în cazul în care organizatorii grevei şi conducerea unităţii ajung la un acord; 

b) la data hotărârii arbitrale, dacă părţile au recurs la procedura arbitrajului; 

c) la data pronunţării de către tribunal a unei hotărâri de încetare a grevei, dacă 

angajatorul a formulat cerere de încetare a grevei apreciind că aceasta a fost declarată 

sau se continuă cu nerespectarea legii. 

În cazul în care dispune încetarea grevei ca fiind ilegală, instanţa, la cererea celor 

interesaţi, poate obliga organizatorii grevei şi angajaţii participanţi la greva ilegală la plata 

despăgubirilor.  

 Greva trebuie încetată dacă numărul salariaţilor care renunţă la grevă face ca 

numărul celor care continuă greva să scadă sub numărul minim cerut de lege (Anexa 9).  

Din principiile OIM privind dreptul la grevă 

1. Dreptul la grevă este un drept fundamental al lucrătorilor şi al organizaţiilor lor (sindicate, 

federaţii, confederaţii), protejat la nivel internaţional, cu condiţia ca exercitarea lui să fie 

paşnică. 

2. Principiile libertăţii sindicale nu acoperă grevele de natură pur politică, deşi acoperă 

grevele prin care se caută o soluţie la probleme majore de politică economică şi socială. 

3. Un serviciu minim de siguranţă poate fi impus în toate cazurile unde aceste servicii 

minime sunt destinate să asigure siguranţa persoanelor, prevenirea accidentelor sau 

securitatea maşinilor şi echipamentelor. 

4. Obligaţia de notificare prealabilă, obligaţia de conciliere, recurgerea la arbitrajul voluntar, 

cerinţa unui anumit cvorum sau abţinerea acordului unei majorităţi date, atunci când 

acestea nu fac declararea grevei foarte dificilă sau imposibilă în practică, precum şi 

metoda votului secret pentru a decide declanşarea unei greve sunt condiţii acceptabile 

pentru exercitarea dreptului la grevă. 

5. Protecţia libertăţii sindicale nu acoperă abuzurile în exercitarea dreptului la grevă, care 

implică nerespectarea unor cerinţe rezonabile privind legalitatea sau constau în acte de 

natură infracţională; orice sancţiune impusă în cazul unui abuz nu ar trebui să fie 

disproporţionată faţă de gravitatea încălcării comise. 
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3.5. Lista actelor normative şi surse bibliografice suplimentare 

1. Legea nr. 62/2011 a dialogului social
4
 

 TITLUL VIII - Reglementarea modalităţilor de soluţionare a conflictelor de muncă 

 TITLUL I - Dispoziţii generale 

 TITLUL II - Organizaţiile sindicale  

 TITLUL VII - Negocierile colective de muncă  

2. Constituţia 

3. „Libertatea sindicală – Culegere de decizii şi principii ale Comitetului pentru Libertate 

Sindicală al Consiliului de Administraţie al BIM”, Geneva, Ediţia a patra (revizuită), 1996  

4. Rezoluţie privind drepturile sindicale şi relaţia lor cu libertăţile civile –Raportul 

Directorului general „Libertatea de asociere. Învăţăminte trase din practică”, Anexa VI, 

pag. 95 – 97, BIT Geneva, 2008, -  

5. Comentarii făcute de Comitetul de Experţi pentru aplicarea Convenţiilor şi 

Recomandărilor la Convenţia nr. 87/1948 privind libertatea de asociere şi protecţia 

dreptului sindical (România, 1991 – 2010) -  

                                                 
4
- În vigoare de la data de 13 mai 2011, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 322 din 10/05/2011 
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Anexa 1 

Procedura de alegere a negociatorilor reprezentanţi ai salariaţilor 

 

(Aceasta este o propunere de procedură. Dacă puteţi negocia cu angajatorul o altă formulă de 

alegere a reprezentaţilor salariaţilor, puteţi adopta orice altă procedură. Pentru ca un candidat 

să fie declarat reprezentant al salariaţilor, trebuie ca numărul de voturi exprimat în favoarea 

candidatului, respectiv al echipei, să fie egal cel puţin cu 50% din numărul salariaţilor unităţii, 

deoarece aşa prevede legea.) 

 

Art. 1 - (1) Prezenta procedură se aplică, în vederea negocierii contractului colectiv de muncă la 

nivel de unitate la angajatorii la care sunt încadraţi mai mult de 20 de salariaţi, dacă nu 

sunt sindicate reprezentative la nivel de unitate conform legii. 

(2) Dacă există un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federaţie sindicală 

reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face 

de către reprezentanţii federaţiei sindicale, la solicitarea şi în baza mandatului 

sindicatului, împreună cu reprezentanţii aleşi ai salariaţior. 

(3) Dacă există un sindicat neafiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de 

activitate din care face parte unitatea sau nu există niciun sindicat, negocierea se face 

numai de către reprezentanţii salariaţilor.  

(4) Cheltuielile necesare organizării alegerii reprezentanţilor salariaţilor sunt suportate 

integral de angajatori. 

(5) Angajatorul are obligaţia de a organiza alegerile într-o manieră care să asigure 

tuturor salariaţilor condiţiile necesare pentru a putea participa la procedura la alegeri. 

Art. 2 - (1) Reprezentanţii salariaţilor sunt aleşi în cadrul adunării generale a salariaţilor, prin vot 

secret, cu votul a cel puţin jumătate din numărul total al salariaţilor, pentru un mandat 

de maximum doi ani.  

(2)  Numărul reprezentanţilor salariaţilor se stabileşte în funcţie de numărul salariaţilor 

din unitate, astfel: 

a) în unităţile care au între 20 şi 49 de salariaţi: 3 persoane: 

b) în unităţile care au între 50 şi 99 de salariaţi: 4 persoane: 

c) în unităţile care au între 100 şi 249 de salariaţi: 5 persoane: 

d) în unităţile care au între 250 şi 999 de salariaţi: 6 persoane: 

e) în unităţile care au 1000 de salariaţi sau mai mulţi: 7 persoane. 

(3)  Numărul reprezentanţilor salariaţilor prevăzut la alin. 2 se reduce corespunzător, 

dacă în urma alegerilor, numărul persoanelor care au obţinut votul a 50% dintre 

salariaţi este mai mic. 

(4)  Numărul salariaţilor care se ia în calcul la stabilirea numărului reprezentanţilor ce 

urmează a fi aleşi este cel ce rezultă din numărul contractelor individuale de muncă 

aflate în executare la data de 1 a lunii în care angajatorul anunţă data organizării 

alegerilor, indiferent dacă sunt contracte pe durata determinată sau nedeterminată, cu 

normă întreagă sau timp parţial, cu executare la unitate ori la domiciliu.  

(5)  În cazul prevăzut la art. 1, alin.2, respectiv în cazul în care există un sindicat 

constituit la nivel de unitate, afiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de 

activitate din care face parte unitatea, astfel încât negocierea se face de către 

reprezentanţii federaţiei sindicale împreună cu reprezentanţii aleşi ai salariaţior, 

numărul persoanelor ce urmează a fi alese de salariaţi se stabileşte proporţional cu 

numărul salariaţilor care nu sunt membri ai sindicatului. 

(6) Mandatul reprezentanţilor salariaţilor încetează de drept la data încheierii 

mandatului, precum şi la data la care un sindicat dobândeşte reprezentativitatea la 

nivelul unităţii conform legii.  

 Art. 3 - (1) În vederea organizării şi derulării alegerilor -  anunţarea scrutinului, distribuirea 

buletinelor de vot, numărarea voturilor, respectiv, în general, derularea tuturor 
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activităţilor administrative presupuse de alegeri - se constituie o comisie de alegeri 

formată din 3-5 salariaţi. 

(2) În cazul în care în unitate există un singur sindicat, membrii comisiei sunt 

desemnaţi de sindicat. Actul de desemnare a membrilor este adus la cunoştinţă 

angajatorului în scris, în termen de 10 zile de la data solicitării scrise adresate de către 

angajator. 

(3) În cazul în care în unitate există mai multe sindicate, membrii comisiei sunt 

desemnaţi prin consensul tuturor sindicatelor. Actul de desemnare a membrilor 

comisiei de alegeri, semnat de toate organizaţiile sindicale, va fi adus la cunoştinţa 

angajatorului, în scris, în termen de 10 zile de la data solicitării scrise adresate de către 

angajator.  

(4) Comisia de alegeri va fi desemnată de angajator în cazul în care nu există nici un 

sindicat în unitate, precum şi în cazul în care nu a primit în termen actul de desemnare 

a comisiei prevăzută la alin. 3 sau, după caz, la alin. 4. 

(5) Angajatorul are obligaţia de a asigura membrilor comisiei numărul de ore necesar 

îndeplinirii sarcinilor legate de organizarea alegerilor, fără a le fi afectate drepturile 

salariale. Pentru orele prestate în comisia de alegeri, salariaţii membri ai comisiei vor 

fi remuneraţi ca şi cum ar presta activitate la locul lor normal de muncă.  

Art. 4 - (1) Data alegerii reprezentanţilor salariaţilor se stabileşte de angajator, potrivit statutului 

şi regulamentelor proprii şi trebuie să fie adusă la cunoştinţa salariaţilor cu 15 zile 

înainte de data fixată pentru alegeri. 

(2) Anunţul privind data organizării alegerilor trebuie să fie afişat la loc vizibil şi să 

conţină, de asemenea, informaţiile cu privire la locul şi intervalul orar al scrutinului, 

numărul reprezentanţilor salariaţilor ce urmează a fi aleşi, condiţiile pe care trebuie să 

le îndeplinească persoanele care candidează şi numărul de voturi necesar pentru 

validarea alegerilor, precum şi modul în care salariaţii urmează să-şi exprime votul. 

(3) Odată cu afişarea anunţului privind data organizării alegerilor, va fi afişată şi lista 

salariaţilor alegători. 

Art. 5 - (1) Poate candida pentru a fi aleasă ca reprezentant al salariaţilor orice persoană care are 

capacitate deplină de exerciţiu şi care se află în executarea unui contract individual de 

muncă pe durată nedeterminată.  

(2) Persoanele care doresc să candideze în alegeri trebuie să înregistreze la registratura 

generală a unităţii o declaraţie de candidatură.  

(3) Dacă există persoane care doresc să candideze în echipă, declaraţia de candidatură 

depusă conform alin. 2 trebuie să conţină lista membrilor echipei şi numele sub care 

candidează echipa, care poate fi numele unuia dintre membrii echipei sau o denumire 

aleasă de echipă. Declaraţia de candidatură trebuie semnată de toţi membrii echipei. 

(4) O persoană nu poate candida atât individual, cât şi într-o echipă. Dacă o persoană 

figurează atât într-o declaraţie de candidatura individuală, cât şi într-o declaraţie de 

candidatură în echipă, se ia în considerare doar declaraţia de candidatură în echipă. 

(5) Declaraţiile de candidatură trebuie înregistrate la registratura unităţii în termen de 5 

zile de la data anunţării datei stabilite pentru alegeri. Termenul se calculează pe zile 

libere. Dacă termenul se împlineşte într-o zi în care registratura unităţii nu lucrează, 

atunci se prelungeşte până la prima zi lucrătoare a registraturii. 

(6)  Propunerile formulate în alte condiţii decât cele prevăzute în prezentul articol nu 

vor fi luate în considerare la tipărirea buletinelor de vot.  

Art. 6 - (1) Buletinele de vot se tipăresc, în funcţie de posibilităţile angajatorului, în regie proprie 

sau de o unitate specializată.  

(2) Pe buletinele de vot, vor fi înscrise mai întâi numele şi prenumele candidaţilor 

individuali, în ordinea alfabetică a numelor  candidaţilor. 

(3) Echipele sunt înscrise în buletinele de vot după candidaţii individuali, în ordinea 

alfabetică a numelor echipelor.  Sub numele echipelor vor fi înscrise numele şi 

prenumele membrilor echipei, în ordinea alfabetică a numelor lor, astfel încât echipele 

şi componenţa lor să se distingă atât între ele, cât şi de candidaţii individuali. 
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(4) Pe buletinele de vot, în dreptul numelui fiecărui canditat şi al fiecărei echipe, va fi 

tipărită o căsuţă goală, de dimensiuni suficient de mari ca să permită înscrierea lizibilă, 

în interiorul său, a menţiunii VOTAT. 

Art. 7 - (1) Pentru ca un candidat sau, după caz, membrii unei echipe să fie declaraţi 

reprezentanţi ai salariaţilor, trebuie ca numărul de voturi exprimat în favoarea 

candidatului, respectiv al echipei, să fie egal cel puţin cu 50% din numărul salariaţilor 

unităţii 

(2) Votul salariaţilor se exprimă prin înscrierea cuvântului VOTAT în căsuţa goală din 

dreptul numelui candidatului sau echipei agreate. 

(3) Salariaţii pot opta fie în favoarea unui număr de candidaţi individuali cel mult egal 

cu numărul maxim de reprezentanţi ce urmează a fi aleşi, fie în favoarea unei singure 

echipe. 

(4) Buletinele de vot pe care nu este exprimată nici o opţiune, cele pe care s-au bifat 

mai mulţi candidaţi individuali decât numărul maxim de reprezentanţi ce urmează a fi 

aleşi, cele pe care s-a bifat mai mult de o echipă, precum şi cele pe care s-au bifat atât 

candidaţi individuali, cât şi una sau mai multe echipe sunt nule. 

Art. 8 - (1) Pentru ca un candidat sau, după caz, membrii unei echipe să fie declaraţi 

reprezentanţi ai salariaţilor, trebuie ca numărul de voturi exprimat în favoarea 

candidatului, respectiv al echipei, să fie egal cel puţin cu 50% din numărul salariaţilor 

unităţii 

(2) Votul salariaţilor se exprimă prin scrierea cuvântului VOTAT, în dreptul numelui 

candidatului sau echipei agreate. 

(3) Salariaţii pot opta fie în favoarea unui număr de candidaţi individuali cel mult egal 

cu numărul maxim de reprezentanţi ce urmează a fi aleşi, fie în favoarea unei singure 

echipe. 

(4) Buletinele de vot pe care nu este exprimată nici o opţiune, cele pe care menţiunea 

VOTAT a fost înscrisă la un număr mai mare de candidaţi individuali decât numărul 

maxim de reprezentanţi ce urmează a fi aleşi, cele pe care s-a votat mai mult de o 

echipă, precum şi cele pe care s-au votat atât candidaţi individuali, cât şi una sau mai 

multe echipe sunt nule. 

Art. 9 - (1) Comisia de alegeri distribuie buletinele de vot în ziua alegerilor, pe bază de listă de 

prezenţă. 

(2) Fiecare salariat confirmă primirea unui buletin de vot prin semnarea listei de 

prezenţă. 

(3) Fiecărui  salariat i se distribuie un singur buletin de vot, nefiind permisă delegarea 

dreptului de vot. 

(4) În intervalul orar stabilit pentru alegeri, salariaţii se prezintă la locul stabilit pentru 

desfăşurarea alegerilor şi votează. Buletinele de vot completate sunt introduse în urnele 

de vot. 

(5) Pentru perioada în care salariaţii participă la alegeri, aceştia vor fi remuneraţi ca şi 

cum ar presta activitate la locul lor normal de muncă.  

Art. 10 - (1) După încheierea scrutinului, comisia de alegeri procedează la deschiderea urnelor, 

numărarea voturilor şi consemnarea rezultatelor. 

(2) Rezultatele se consemnează într-un proces-verbal, încheiat în atâtea exemplare 

originale câţi membri are comisia şi unul în plus, pentru angajator. Procesul-verbal va 

fi semnat de toţi membrii comisiei.  

(3) În procesul-verbal, se vor înscrie următoarele menţiuni: 

a) numărul total de salariaţi anunţat de angajator; 

b) numărul de buletine de vot primite spre a fi distribuite; 

c) numărul de buletine de vot distribuite pe bază de semnătură; 

d) numărul de buletine de vot anulate; 

e) numărul de voturi valabil exprimate; 

f)  numărul de voturi obţinut de fiecare candidat individual în parte; 

g) numărul de voturi obţinut de fiecare echipă care a candidat; 
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h) numărul necesar de voturi pentru alegerea în funcţia de reprezentant al salariaţilor; 

i) numele şi prenumele candidaţilor individuali care au întrunit numărul necesar de 

voturi pentru calitatea de reprezentant al salariaţilor sau, după caz, numele echipei 

care a întrunit numărul necesar de voturi pentru calitatea de reprezentant al 

salariaţilor şi numele şi prenumele membrilor echipei. 

(4) După încheierea procesului-verbal de consemnare a rezultatelor alegerilor, 

preşedintele comisiei de alegeri va preda reprezentantului desemnat de angajator, pe 

bază de proces-verbal de predare-primire, un exemplar original al procesului-verbal de 

consemnare a rezultatului alegerilor, precum şi toate buletinele de vot, îndosariate pe 

categorii (respectiv, nedistribuite, anulate şi validate), în vederea arhivării. 

(5) Angajatorul are obligaţia de a păstra în arhivă toate documentele referitoare la 

procedura de alegeri, precum şi buletinele de vot, pe o perioadă de 4 ani de la data 

încheierii alegerilor. 
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Anexa 2 – Acord reprezentare salariaţi 

ACORD 
 

privind reprezentarea salariaţilor în conflictul colectiv de muncă de la nivelul 

unităţii………………….. 

 

 Între: 

 Federaţia……………., reprezentată în temeiul art. 160 din Legea nr. 62/2011 a dialogului 

social, de: 

1. Domnul/doamna……; 

2. ……; 

pe de o parte, şi reprezentanţii aleşi ai salariaţilor: 

1. Domnul/doamna……; 

2. ……; 

pe de altă parte, având în vedere că negocierile colective sunt în impas,  deoarece angajatorul nu 

înţelege să satisfacă revendicările salariaţilor, astfel că există premisele declanşării conflictului 

colectiv de muncă la nivelul unităţii, de comun acord am convenit următoarele: 

  Art. 1 – Formalităţile prevăzute de lege pentru soluţionarea conflictului colectiv de muncă 

vor fi îndeplinite de reprezentanţii Federaţiei, toate documentele urmând să fie semnate de: 

1. ………….., din partea federaţiei şi de 

2.  ………., din partea reprezentanţilor salariaţilor. 

 Art. 2 – Documentele vor fi întocmite astfel încât, după expedierea lor conform legii, câte 

o copie să rămână la federaţie şi la reprezentantul salariaţilor menţionat la art. 1. 

Art. 3 – (1) Strângerea de semnături pentru grevă se va face pe tabel, al cărui model este 

anexat prezentului acord, persoanele împuternicite să efectueze această operaţiune fiind: 

…………… 

…………… 

 (2) Tabelele semnate vor fi predate responsabilului cu centralizarea datelor ori 

înlocuitorului acestuia. 

Art. 4 – Responsabil cu centralizarea datelor şi arhivarea tabelelor cu semnături este 

desemnat/desemnată …….., iar înlocuitor este desemnat…….. 

 Art. 5 – (1) Hotărârile referitoare la datele încetării lucrului vor fi luate prin vot, după 

strângerea numărului necesar de semnături pentru declanşarea legală a grevei, cu votul majorităţii 

celor prezenţi la reuniune. Cu această ocazie se va încheia un proces-verbal, la care se vor ataşa 

tabelele cu semnături şi centralizatorul întocmit şi semnat de responsabilul cu centralizarea 

datelor. 

 (2) Începând cu data de …… orele……, se constituie un Comitet de grevă din care fac 

parte: 

 ……. 

……. 

(3) Începând cu data constituirii Comitetului de grevă, la sediul Sindicatului va fi asigurată 

prezenţa permanentă a unui membru al său, după următorul grafic: 

 

Federaţia        Reprezentanţii salariaţilor
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Anexa 3 – Sesizare angajator premise conflict 
ANTETUL ORGANIZAŢIEI SINDICALE 

Adresa poştală a sediului 

 

Domnului/Doamnei……………… 

……………. (Funcţia de conducere a persoanei) 

……………...(Denumirea completă a angajatorului) 

………………(Adresa poştală/electronică) 

………………(Fax, dacă sesizarea se transmite ş/sau prin fax) 

 

Domnule/Doamnă …….(director general/director/altă denumirea funcţiei, după caz), 

 Prin prezenta vă sesizăm asupra existenţei premiselor declanşării unui conflict de muncă. 

 Revendicările
5
 angajaţilor sunt următoarele: 

1. ……………………………….... 

2. …………………………….….. 

3. ……………………….……….. 

4. ……………………..……..…… 

Motivele
6
  care stau la baza revendicărilor angajaţilor sunt ede: 

1. ……………………………….... 

2. …………………………….….. 

3. ……………………….……….. 

4. ……………………..……..…… 

Din punctul nostru de vedere, revendicările noastre pot fi satisfăcute prin
7
 …………. 

  

       Numele şi prenumele, 

 

Preşedinte 

 

Anexa 4 – Notificare angajator declanşare conflict 

ANTETUL ORGANIZAŢIEI SINDICALE 

Adresa poştală a sediului 

 

Domnului/Doamnei……………… 

……………. (Funcţia de conducere a persoanei) 

……………...(Denumirea completă a angajatorului) 

………………(Adresa poştală/electronică) 

………………(Fax, dacă sesizarea se transmite ş/sau prin fax) 

 

 Domnule/Doamnă …….(director general/director/altă denumire a funcţiei, după caz), 

 

Prin prezenta vă notificăm declanşarea conflictului de muncă, în vederea satisfacerii 

următoarelor revendicări: 

………… 

Revendicările noastre v-au fost aduse anterior la cunoştinţă cu scrisoarea nr… (sau, după 

caz, cu ocazia reuniunii de negociere din data de ….., când au fost consemnate în 

procesul-verbal). 

Numele şi prenumele, 

 

Preşedinte 

 

                                                 
5
- Se completează cu atâtea puncte câte revendicări distincte sunt. 

6
- Se completează cu atâtea puncte câte motive distincte sunt. 

7
- Se completează cu mecanismele de satisfacere a revendicărilor identificate de organizaţia sindicală. 
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Anexa 5– Sesizare MMFPS/ITM conciliere conflict 
ANTETUL ORGANIZAŢIEI SINDICALE 

Adresa poştală a sediului 

Domnului/Doamnei……………… 

……………. (Funcţia de conducere a persoanei) 

……………...(Denumirea completă a instituţiei sesizate - MMFPS ori ITM) 

………………(Adresa poştală/electronică) 

………………(Fax, dacă sesizarea se transmite şi/sau prin fax) 

 Domnule/Doamnă …….(director general/director/altă denumirea funcţiei, după caz), 

 Prin prezenta vă sesizăm, în vederea efectuării concilierii prevăzute de lege, asupra 

declanşării unui conflict de muncă la nivelul …(denumirea angajatorului/organizaţiei patronale , 

după caz) cu sediul în… (adresa poştală completă), telefon ….., fax ……, e-mail …… 

Revendicările care determină declanşarea conflictului sunt următoarele: 

1. ……………………………….... 

2. …………………………….….. 

Motivele care stau la baza revendicărilor angajaţilor sunt următoarele: 

1. ……………………………….... 

2. …………………………….….. 

Angajatorul/organizaţia patronală a fost sesizat/sesizată asupra existenţei premiselor 

declanşării conflictului  colectiv de muncă cu scrisoarea nr. ......./................, înregistrată la 

registratura angajatorului sub nr. ...../....... (sau, după caz: trimisă cu scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire; prin fax sau prin e mail). 

Angajatorul/organizaţia patronală nu a răspuns la sesizare. .... (sau, după caz 

Angajatorul/organizaţia patronală nu a răspuns satisfăcător la sesizare. Astfel, ..... ) 

Persoanele delegate să reprezinte la conciliere organizaţia sindicală reprezentativă (sau, 

după caz, reprezentanţii angajaţilor) sunt următoarele: 

1. ………numele şi prenumele; 

2. . ...... 

Declanşarea conflictului de muncă a fost notificată ... 

... angajatorului
8
 cu scrisoarea nr. ..., înregistrată la registratura  angajatorului sub nr. ..., în 

cazul în care este conflict la nivel de unitate; 

… fiecărei unităţi membre a grupului
9
 de unităţi cu scrisoarea nr. … înregistrată la 

registratura acestora, după cum urmează: 

1. sub nr.
 10

 … la angajatorul ….  

2. sub nr. … la angajatorul …(ş.a.m.d. câţi angajatori fac parte din grup), precum şi 

x. sub nr. … la organizaţia patronală ...(denumirea) constituită la nivelul grupului de unităţi) ; 

… fiecărei unităţi în care avem membri
11

, cu scrisoarea nr. … înregistrată la registratura 

acestora, după cum urmează: 

1. sub nr. … la angajatorul ….  

2. sub nr. … la angajatorul … (ş.a.m.d. toţii angajatorii din sector la care organizaţia sindicală are 

membri), precum şi 

x. sub nr. … la organizaţia patronală ... (denumirea) constituită la nivelul sectorului de activitate . 

Ataşăm prezentei copii ale următoarelor acte : 

 1. Sesizarea …… 

2. Răspunsul la sesizare … 

3. Notificarea ….  

Numele şi prenumele, 

Preşedinte 

                                                 
8
  -  Cazul 1 – conflict la nivel de unitate. 

9
  -  Cazul 2 – la nivel de grup de unităţi. 

10
 - Dacă numărul de înregistrare este cunoscut.  

11
 - Cazul 3 – la nivel de sector de activitate 
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Anexa 6 – Tabel semnături grevă 

 

ANTETUL ORGANIZAŢIEI SINDICALE 

Adresa poştală a sediului 

 

Subscrişii, prin semnarea prezentului tabel, declarăm că: 

1. suntem de acord cu declanşarea grevei de avertisment şi a grevei propriu-zise, şi că  

2. vom participa la derularea acestora, datele şi pe duratele pe care le va stabili şi ni le va 

comunica Sindicatul, în vederea satisfacerii următoarelor revendicări: 

 ……………………….. 

 ………………………. 

 ……….. 

 ş.a.m.d. 

Am luat cunoştinţă că renunţarea la grevă trebuie notificată în scris Sindicatului şi ne angajăm ca, 

dacă va fi cazul, să facem declaraţia de renunţare la grevă numai în scris, sub semnătură, pe 

tabelul întocmit de Sindicat. 

  

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Locul de muncă
12

 Data Semnătura 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

 

 

                                                 
12

 - Se trece atelierul, secţia, biroul, departamentul etc., în care lucrează salariatul 
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Anexa 7 – Protocol  stabilire 1/3 activitate şi funcţionare în siguranţă instalaţii 

PROTOCOL privind stabilirea activităţilor ce vor fi continuate în perioada derulării grevei 

Între: 

Salariaţi
13

 …….. pe de o parte 

şi 

Unitate
14

, pe de altă parte, 

având în vedere că unitatea face partea din categoria unităţilor în care dreptul la grevă se poate 

exercita cu condiţia asigurării unei treimi din activitatea normală (sau, după caz, din categoria 

celor cu foc continuu), de comun acord am convenit următoarele: 

  Art. 1 – Pe perioada derulării grevei de avertisment cu încetarea lucrului şi a grevei 

propriu-zise, asigurarea unei treimi din activitatea normală se va face prin continuarea 

funcţionării următoarelor activităţi
15

 : 

1. …………..; 

2. ……….  

Art. 2 – Programul de funcţionare în deplină siguranţă a instalaţiilor este următorul
16

: 

1. …………..; 

2. ………. 

Art. 3 – Pe toata durata derulării grevei, comunicarea dintre părţi, pentru problemele ce ţin 

de punerea în aplicare a prezentului protocol, va fi asigurată: 

1. din partea salariaţilor , de………….. (numele şi prenumele), tel. …..; 

2. din partea unităţii, de ………. (numele şi prenumele), tel. …... 

Art. 4 – (1) Protocolul este adus la cunoştinţa celor care au responsabilitatea punerii sale 

în aplicare de către unitate, sub semnătură. 

(2) Câte un exemplar al protocolului va fi afişat prin grija unităţii la locurile de muncă 

unde va continua activitatea. 

      Unitate        Salariaţi 

       Nume, prenume, semnături         Nume, prenume, semnături 

 

Anexa 8 – Lista aderare la grevă 

 

ANTETUL ORGANIZAŢIEI SINDICALE 

Adresa poştală a sediului 

LISTA 

salariaţilor care aderă la greva declanşată la data de …….., de …….. 

Subscrişii, prin semnarea prezentului tabel, declarăm că aderăm la greva declanşată la nivel de 

unitate în vederea satisfacerii următoarelor revendicări: 

1. ……………………….. 

2. ………………………. 

3. ş.a.m.d. 

Am luat cunoştinţă că renunţarea la grevă trebuie notificată în scris Sindicatului şi ne angajăm ca, 

dacă va fi cazul, să facem declaraţia de renunţare la grevă numai în scris, sub semnătură, pe 

tabelul întocmit de Sindicat. 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele Locul de muncă Data intrării în 

grevă 

Semnătura 

1.      

2.      

3.      

                                                 
13

 - Se completează corespunzător modului în care sunt reprezentaţi salariaţii 
14

 - Se completează corespunzător modului în care este reprezentată unitatea 
15

 - Se completează cât mai concret şi detaliat cu putinţă categoriile de activităţi sau activităţile şi orarul desfăşurării 

acestora. 
16

 - Se completează dacă este cazul. 
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4.      

5.      

 

 

Anexa 9 – Tabel renunţare la grevă 

 

ANTETUL ORGANIZAŢIEI SINDICALE 

Adresa poştală a sediului 

 

LISTA 

salariaţilor care renunţă la greva declanşată la data de …….., de …….. 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Locul de muncă Data intrării 

în grevă 

Data şi ora 

renunţării la 

grevă 

Semnătura 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 

Anexa 10 – Notificare angajator adeziuni/renunţări la grevă 

 

 

ANTETUL ORGANIZAŢIEI SINDICALE 

Adresa poştală a sediului 

 

 

Domnului/Doamnei……………… 

……………. (Funcţia de conducere a persoanei) 

……………...(Denumirea completă a angajatorului) 

………………(Adresa poştală/electronică) 

………………(Fax, dacă sesizarea se transmite ş/sau prin fax) 

 

 

Domnule/Doamnă …….(director general/director/altă denumire a funcţiei, după 

caz), 

 

 

Vă remitem, alăturat, lista persoanelor care au aderat/renunţat în cursul zilei de azi la 

grevă, în vederea asigurării respectării drepturilor pe care le au în această situaţie. 

 

 

 

Numele şi prenumele, 

 

Preşedinte 
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Secţiunea 4  - Jurisdicţia muncii 

4.1. Lista actelor normative: 

 Codul muncii (L. nr. 53/2003, rep. in M.Of. nr.345 din 18 mai 2011) 

 Codul de procedură civilă  

 Legea nr. 62 din  2011 a dialogului social;  

 Legea nr.304 din  2004 privind organizarea judiciară;  

4.2. Care sunt izvoarele dreptului muncii şi care sunt principiile jurisdicţiei muncii?  
Izvoarele dreptului muncii sunt de natură internă şi de natură externă. Izvorul intern fundamental 

este Constituţia, urmând Codul Muncii, diversele reglementări care legiferează statutele 

profesionale în domeniul public şi nu în ultimul rând, contractele colective şi individuale de 

muncă, precum şi regulamentele interne. 

Izvorul extern al dreptului muncii este constituit de legislaţia internaţională a muncii şi aici ne 

referim la Convenţii ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Convenţii şi Directive ale Uniunii 

Europene. 

4.3 Principiile jurisdicţiei muncii  
Sunt prevăzute de Codul Muncii, în titlul XII, art. 266-275. 

Jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, 

executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective 

de muncă prevăzute de prezentul cod, precum şi a cererilor privind raporturile juridice dintre 

partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod. (Art. 266 din Codul Muncii) 

Munca si protecţia sociala a muncii sunt drepturi şi libertăţi fundamentale consacrate de 

Constituţie in art. 41. Astfel, dreptul la munca nu poate fi îngrădit , iar alegerea profesiei, a 

meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă.   Codul muncii consolidează 

aceste drepturi si libertăţi, enunţând că orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a 

profesiei, meseriei sau activităţii pe care urmează să o presteze şi nimeni nu poate fi obligat să 

muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare 

ar fi acestea, sub sancţiunea anulării oricărui contract de muncă încheiat cu nerespectarea acestor 

principii. 

In mod particular, drepturile şi obligaţiile părţilor se nasc odată cu închegarea unui raport juridic 

între acestea, numit si relaţie de muncă, având la baza principiul consensualităţii şi al bunei-

credinţe.  

Lumea juridică a definit raporturile de muncă in funcţie de actorii lor. Astfel, o relaţie de muncă 

născută între o persoană fizică şi un angajator pe baza unui contract individual de muncă este un 

raport individual de muncă, în timp ce relaţia de muncă constituită între funcţionarul public si 

instituţia publică angajatoare este bazată pe decizia de numire şi este numită raport de serviciu. 

Codul Muncii se aplică acestei din urmă categorii, doar în măsura in care legile speciale care le 

reglementează nu conţin dispoziţii specifice derogatorii. ( ex. Legea nr. 188 din 1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, Legea nr. 28 din 1997 privind Statutul personalului didactic, 

precum si toate celelalte legi care reglementeaza statutul special al funcţionarilor din diversele 

servicii publice). 

Pe baza acelorasi criterii de diferenţiere, jurisdicţia conflictelor de muncă este diferită. Astfel, 

conflictele privind incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractelor 

individuale de muncă, sunt de competenţa completelor special constituite pentru judecarea 

cauzelor privind conflictele de muncă şi asigurări sociale, iar conflictele in legătura cu raportul de 

serviciu al funcţionarului public, de către instanţa de contencios administrativ, aşa cum vom 

vedea mai jos.  

Raportul colectiv de munca se naşte prin încheierea de contracte colective de munca sau de 

acorduri colective, între organizaţiile sindicale reprezentative sau, dupa caz, reprezentanţii 

salariaţilor şi angajatori sau organizaţiile acestora, respectiv între organizaţiile sindicale 

reprezentative ale funcţionarilor publici sau reprezentanţii acestora, după caz si reprezentanţii 
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instituţiilor publice angajatoare, conform legii. La fel ca in cazul relatiilor individuale de munca si 

in cazul celor colective se pot naste conflicte între părţile contractuale, soluţionarea acestora fiind 

repartizată unor complete de judecată specializate in funcţie de natura conflictului, aşa cum am 

descris mai sus.  

In desfăşurarea relaţiei de muncă, părţile îşi desfăşoară activitatea sub imperiul răspunderii 

juridice. Aceasta poate fi de patru feluri: 1.Răspundere disciplinară, 2. răspundere patrimonială, 

3.răspundere contravenţională si 4. răspundere penală. 

In aplicarea jurisdicţiei muncii pe noi ne interesează mai mult primele două. 

4.4. Răspunderea disciplinară 
Temeiul juridic al răspunderii disciplinare diferă, in funcţie de natura relaţiei de muncă bazată pe 

contract individual de muncă, situaţie în care se aplică prevederile Codului Muncii( L. 53/2003), 

sau pe raport de serviciu, caz in care se aplică Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, sau celelalte legi care reglementează statutul special al unor funcţionari publici 

4.4.1.Răspundrea disciplinară a  salariaţilor 

Regulamentul intern. 

Angajatorii sunt obligaţi să întocmească un Regulament intern, in baza caruia este asigurată 

disciplina in desfăşurarea activităţii, precum şi alte reguli cum ar fi: protecţia, igiena si securitatea 

muncii, respectarea principiilor nediscriminării, etc. (Art.241-246 C.M.). 

O activitate importantă a delegatului sindical este aceea de verificare a conţinutului 

Regulamentului intern, în sensul ca acesta să nu conţină reglementări contrare Codului Muncii. 

Dacă se constată aşa ceva, „orice salariat interesat” poate sesiza instanţa de judecată, cea care are 

competenţa de control al legalităţii dispoziţiilor din Regulamentul intern, conform art. 245 C.M. 

Remarca noastră in acest caz este că deşi calitatea procesuală activă intr-o astfel de situaţie are 

doar „salariatul interesat”, delegatul sindical trebuie sa ofere asistentă membrilor de sindicat, 

informindu-i pe aceştia in legătură cu eventualele prevederi ale regulamentului care încalcă 

drepturi individuale. Această reglementare este in contradicţie, însă, cu prevederile art. 26 (2) din 

Legea 62/2011 care înzestrează organizaţiile sindicale cu calitate procesuală activă in exercitarea 

atribuţiilor de apărare a drepturilor membrilor săi, inclusiv prin acţiuni în justiţie. Astfel, în baza 

unei imputerniciri scrise, aşa cum vom vedea mai jos, sindicatul poate depune cereri în instanţă in 

numele membrilor. 

Angajatorul dispune, in temeiul legii, de prerogativa disciplinară. Asta presupune că are dreptul 

de a aplica sancţiuni disciplinare salariaţilor săi, atunci când constata ca aceştia au săvârşit abateri 

disciplinare. Capitolul 2, art.247-252 din Codul Muncii tratează acest subiect. Sunt enumerate 

sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul, forma si procedurile care trebuie 

respectate, termenul in care se poate aplica sancţiunea si cel în care poate fi contestata. 

 (1)Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte 

o abatere disciplinară sunt: 

a)avertismentul scris; 

b)retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

c)reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 

d)reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 

1-3 luni cu 5-10%; 

e)desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

(2)În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim 

sancţionator, va fi aplicat acesta. 

(3)Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului 

nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se 

constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă. 

In regulamentul intern nu se pot stabili alt fel de sancţiuni decât cele enumerate mai sus. Singura 

excepţie este in cazul statutelor profesionale, unde prin lege se pot stabili şi alte sancţiuni.  
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Cercetarea disciplinară prealabilă 

 

Important de reţinut este că în cazul tuturor sancţiunilor, cu excepţia avertismentului scris, acestea 

trebuie precedate de cercetarea disciplinară prealabilă a salariatului, ocazie cu care acesta are 

dreptul de a se apară şi de a fi asistat de un reprezentant al sindicatului. In timpul desfăşurării 

cercetării, delegatul sindical poate analiza dacă între gravitatea abaterii disciplinare si sancţiunea 

aplicată există un raport just. Cum se poate face această evaluare?. Prin analiza si aplicarea 

articolului 250 din Codul muncii. Astfel, spre exemplu, nu se justifică aplicarea sancţiunii 

desfacerii disciplinare a contractului individual de munca, dacă abaterea disciplinară nu a avut 

consecinţe grave, cum ar fi un prejudiciu major în patrimoniul angajatorului, sau un accident grav 

de muncă, ori o pagubă produsă unui terţ, ceea ce ar justifica aplicarea acesteia. In schimb,  faptul 

ca abaterea nu a avut consecinte foarte grave, corelat cu antecedentele disciplinare ale salariatului, 

cu o comportare generală buna, justifică o ponderare între fapta – abaterea disciplinară -  şi 

pedeapsa – sancţiunea disciplinară, respectiv stabilirea unei sancţiuni mai blânde.  

Pe durata efectuării cercetării disciplinare, contractul individual de munca poate fi suspendat din 

initiativa angajatorului – art. 52 al.(1) lit.a). Raţiunea acestei reglementări este aceea de a oferi 

angajatorului un mijloc de a preveni mărirea prejudiciului, spre exemplu. De menţionat ca aici nu 

ne aflăm in prezenţa unei sancţiuni disciplinare, ci in faţa unei masuri preventive, însă dacă la 

sfârşitul cercetării prealabile nu este constatată vinovăţia salariatului , angajatorul va fi obligat să-

i plătească salariatului zilele de muncă pierdute. In aceste situaţii este de observat data începerii 

cercetării prealabile, care este după părerea noastră data convocării salariatului, aceasta fiind data 

de la care poate să înceapă suspendarea raportului de muncă şi nu mai repede, aşa cum unii 

angajatori procedează in mod abuziv. In astfel de situaţii considerăm că ne aflăm in situaţia unei 

sancţiuni disciplinare mascate, efectuate fără formalităţile cerute de lege. 

O altă reglementare importantă este aceea că pentru aceeaşi abatere disciplinară nu se poate aplica 

decât o singura sancţiune.  

 

Forma si conţinutul deciziei de sancţionare 

 

In legătură cu forma si conţinutul deciziei de sancţionare, aceasta trebuie să aibă forma scrisă si 

sub sancţiunea nulităţii absolute trebuie să cuprindă descrierea faptei, precizarea prevederilor 

legale încălcate, motivele pentru care au fost înlăturate apărările salariatului, dacă acestea au fost 

formulate, motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea prealabila, daca este cazul, temeiul 

de drept al aplicării sancţiunii, termenul de contestare si instanţa competentă la care poate fi 

contestată respectiva decizie de sancţionare. (art.252 al.(2) CM).  

Nerespectarea acestor reglementări constituie motive puternice pentru a anula, pe calea justiţiei, 

deciziile de sancţionare abuzive sau cele care nu respectă formalităţile impuse de lege si 

restabilirea situaţiei de drept anterioare sancţionării, respectiv înapoierea banilor reţinuţi, 

reîncadrarea pe post, etc... 

In termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii deciziei de sancţionare, salariatul are 

dreptul de a o contesta la instanţa competentă, respectiv tribunalul in a cărui competenţa 

teritorială îşi are sediul angajatorul care a aplicat sancţiunea. Este de reţinut faptul că angajatorul 

poate aplica sancţiunea in termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă de producerea 

abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la săvârşirea faptei. 

4.4.2 Răspunderea disciplinară a  funcţionarilor publici 

Ca normă generală în domeniul relaţiilor de muncă ale funcţionarilor publici, Legea 188/1999 

reglementează regimul sancţiunilor disciplinare si al raspunderii juridice a functionarului public 

in cap. VIII, art.75-86 din lege. Exista si alte reglementari ale statutelor speciale ale unor categorii 

de funcţionari publici, care trebuie luate in considerare în aceste situaţii, aşa cum am mai precizat. 

Evident, şi în domeniul administraţiei publice, angajatorul, respectiv autoritatea publică, are 

prerogativa disciplinară. Lucrurile stau puţin diferit faţă de domeniul relaţiilor de muncă unde 

reglementarea principală este Codul Muncii. Astfel, sancţiunea este propusă, după o analiză 
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corespunzătoare, de către comisia de disciplină, constituită la nivelul fiecărei autorităţi publice 

angajatoare, in care şi sindicatul sau, dupa caz, reprezentanţii funcţionarilor publici, au dreptul să 

participe. 

Procedura cercetării prealabile a funcţionarului public este obligatorie, iar neconsemnarea în scris 

a audierii acestuia fiind cauza de nulitate a deciziei de sancţionare.(art.78 al.3 , L. 188/1999) 

Funcţionarul public nemulţumit de decizia de sancţionare se poate adresa instanţei de contencios 

administrativ, în conformitate cu Legea Contenciosului administrativ (L. 554/2004). 

4.5 Răspunderea patrimonială 
4.5.1 Răspunderea patrimonială a salariaţilor 

Spre deosebire de răspunderea disciplinară, unde angajatorul avea prerogativa disciplinară şi doar 

el putea acţiona în sensul aplicării sancţiunii, in cazul răspunderii patrimoniale, aceasta poate 

acţiona in ambele sensuri. Atât salariatul cât şi angajatorul pot trage la răspundere cealaltă parte 

contractuală, în vederea recuperării prejudiciului provocat de fapta culpabilă a acesteia. 

In cazul salariaţilor, unde aşa cum am mai spus, relaţia de muncă se întemeiază pe un contract 

individual de muncă, se aplică prevederile Codului Muncii, cap. III, art. 253-259 şi recuperarea 

prejudiciului, adică despăgubirea, se face în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile 

contractuale, partea interesată adresându-se instanţei de judecată, dacă nu se găseşte o soluţie 

amiabilă. 

Prejudiciul poate consta intr-o pagubă produsă de fapta culpabilă a salariatului, de sume de bani 

încasate de acesta si nedatorate de angajator, sau bunuri primite necuvenit şi care trebuie restituite 

în natură sau contravaloarea lor, ori o pagubă plătită de angajator unui terţ , primul având dreptul 

să recupereze prejudiciul de la salariatul vinovat de producerea acestuia. 

De remarcat faptul că nici o reţinere din salariu nu poate fi operată fără acordul salariatului, decât 

in baza unei hotărâri judecătoreşti definitive si irevocabile.(art 169 C.M.). Acordul salariatului 

pentru astfel de reţineri , aşa numitul - intr-o legislaţie mai veche - angajament de plata , se va 

putea da, la solicitarea angajatorului, când acesta constată o pagubă făcută în patrimoniul sau de 

către un salariat, printr-o notă de constatare si evaluare a pagubei.(art.254 al. 3 C.M.).  

Legea stabileşte o limită superioară a prejudiciului care poate fi recuperat in felul acesta al 

angajamentului de plată descris mai sus, la echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie. 

Aceasta reglementare este superflua, fara relevanţă, întrucât nimeni nu poate opri pe salariat să 

recunoască de bunăvoie şi să fie de acord cu reţineri din salariu care să depăşească nivelul celor 

cinci salarii minime. 

Acoperirea prejudiciului se poate extinde asupra intreg patrimoniului salariatului debitor, dacă 

acesta nu poate fi recuperat prin reţineri lunare din salariu, in termen de trei ani de la data la care 

s-a efectuat prima rata de reţineri. De menţionat ca reţinerile din salariu nu pot depăşi o treime din 

salariul net si cumulate cu alte reţineri jumătate din salariu. 

Dreptul părţilor de a apela la justiţie in vederea recuperării prejudiciului se prescrie in trei ani de 

la data naşterii dreptului la acţiune. 

4.5.2. Răspunderea patrimonială a funcţionarului public 

In principiu, aceleaşi cauze pot sa ducă la atragerea răspunderii civile a funcţionarului public, 

respectiv pagube produse cu vinovăţie în patrimoniul angajatorului instituţie publică, sume sau 

bunuri primite necuvenit sau plata daunelor de catre autorităţi unor terţi si recuperate de la 

funcţionarul public în sarcina căruia se pune fapta cauzatoare a prejudiciului. 

Spre deosebire de reţinerile din salariu in cazul salariaţilor, unde fără acordul acestuia nu se pot 

reţine sumele datorate decât in baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, în cazul 

funcţionarilor publici reţinerile din salariu se face prin emiterea de către conducătorul instituţiei 

publice a unui ordin sau a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la data 

constatării pagubei, dar nu mai mult de trei ani de la data producerii pagubei.  

Angajamentul de plată, care presupune recunoaşterea de către funcţionar a vinovăţiei sau a culpei 

in legătură cu fapta care a cauzat prejudiciul, este reglementat şi aici, însă nu se menţionează o 

limită superioară a sumei care poate fi recuperată în acest mod, cum este cazul salariaţilor , aşa 

cum am mai menţionat. 
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Împotriva ordinului sau dispoziţiei de imputare funcţionarul are drept la acţiune în contencios 

administrativ în termen de trei ani (?) de la producerea pagubei, iar dreptul autoritaţii publice de a 

emite ordinul sau dispoziţia de imputare se prescrie tot in acelaşi termen. (art.84-85 L. 188/1999) 

Alte aspecte ale funcţionării răspunderii juridice a salariaţilor sau a funcţionarilor publici vor fi 

analizate de delegatul sindical prin lecturarea atentă a dispoziţiilor legale menţionate. 

4.6. Jurisdicţia muncii 
Când între angajator şi salariat intervine un conflict care nu mai poate fi rezolvat pe căile paşnice 

ale dialogului, oricare din parţi are dreptul de a se adresa judecătorilor. 

Jurisdicţia muncii este una specială, beneficiind de o reglementare suplimentară in Codul Muncii, 

in Legea 62/2011 a Dialogului social, sau în Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, 

reglementarea generală fiind, bine înţeles, Codul de Procedură Civila. 

Caracterul special al jurisdicţiei muncii constă, printre altele, în faptul ca aceasta reglementează 

termene şi reguli specifice derogatorii de la legislaţia comună. Spre exemplu, soluţionarea 

cererilor privind conflictele de muncă se face în regim de urgenţă, termenele de judecată neputând 

fi mai mari de 15 zile, conform art. 271 al.2 din Codul Muncii sau de 10 zile in cazul conflictelor 

individuale de muncă aşa cum stabileşte art.212 al.2 din Legea 62/2011 a Dialogului social, ori, 

referitor la „sarcina probei în conflictele de muncă”, ea „revine angajatorului, acesta fiind 

obligat să depună dovezile în apărarea sa până în prima zi de înfăţişare” in litigiile de muncă – 

art. 272 C.M. -  ca reglementare derogatorie de la cea generală prevăzută de Codul de procedură 

civilă – „fiecare dintre părţi are sarcina să dovedească faptele pe care îşi întemeiază în litigiu 

pretenţia sau apărarea”.( art. 358¹º(1) Cod procedură civilă). 

4.6.1. Ce litigii intră în sfera jurisdicţiei muncii ?  

Codul Muncii reglementează jurisdicţia muncii la art.266-275 stabilind că jurisdicţia muncii are 

ca obiect orice conflict in legătura cu Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi 

încetarea contractelor individuale sau colective de muncă precum şi a cererilor privind raporturile 

juridice dintre partenerii sociali. 

4.6.2. Cine pot fi părţi in conflictele de muncă ? 

 Salariaţii - precum şi orice altă persoană titulară a unui drept sau a unei obligaţii 

in temeiul Codului Muncii, al altor legi sau al contractelor colective de muncă; 

 Angajatorii – persoane fizice sau juridice – agenţii de muncă temporară, utilizatorii, 

precum si orice alta persoana care beneficiaza de o munca desfasurata in condiţii legale; 

 Sindicatele şi patronatele; 

 Alte persoane juridice sau fizice care au această vocaţie în temeiul legilor 

speciale sau al Codului de procedură civilă. (art.267 C.M.) 

4.6.3. Termene 

La calculul termenelor se vor aplica prevederile art. 2551-2556 Cod Civil. 

Cererile în justiţie pot fi introduse la instanţa competentă intr-un anumit termen, sub sancţiunea 

decăderii din dreptul de a le iniţia. Astfel, art. 268 C.M., stabileşte aceste termene in funcţie de 

natura cererii. 

(2) Decizia unilaterală a angajatorului privind incheierea, executarea, modificarea, 

suspendarea sau incetarea contractului individual de muncă poate fi contestată in termen 

de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii ei. 

(3) Decizia de sancţionare disciplinară poate fi contestat in termen de 30 de zile de la 

comunicare; 

(4) In cazul raspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator, sau în situaţia recuperării 

unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, termenul este de 3 

ani de la data naşterii dreptului la acţiune; 

(5) Constatarea nulităţii unor contracte individuale sau colective de muncă sau a unor clauze 

ale acestora, acţiunea poate fi introdusă pe toată durata existenţei contractului respectiv; 

(6) Neexecutarea unui contract colectiv sau a unor clauze ale acestuia poate fi sancţionată in 

justiţie in termen de 6 luni de la data naşterii dreptului la acţiune; 

(7) Orice alte situaţii, neprevăzute mai sus, pot fi rezolvate pe calea justiţiei in termen de 3 ani 

de la data naşterii dreptului. 
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Hotărârile date în fond de tribunale sunt supuse unei singure căi de atac ordinare – recursul. 

Termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotărârii. 

Un aspect interesant al reglementărilor privind prescripţia dreptului de acţiune in cazul 

conflictelor individuale de muncă descrise la al. 1 de mai sus, este că „beneficiază’ de două 

reglementări concurente: cea din Codul muncii care stabileşte un termen de 30 de zile de la data 

comunicării deciziei şi cea din Legea 62/2011. art.211, lit. a), care stabileşte un termen de 45 de 

zile de la comunicare. In această situaţie considerăm că se aplică, prin similitudine, principiul 

enunţat de art. 1269 (1) Cod civil, şi anume că prevederea favorabilă se aplică în favoarea celui 

care se obligă, în acest caz fiind vorba de salariat, el beneficiind de termenul de 45 de zile.  

Delegatul sindical va avea in vedere, atunci când analizează posibilitatea începerii unei acţiuni in 

justiţie, toate aspectele care ţin de oportunitatea şi  temeinicia unui astfel de demers. O analiză 

profundă a situaţiei de fapt care a generat conflictul va uşura găsirea unei soluţii juridice a 

conflictului, astfel încât  jurisdicţia muncii să se dovedească a fi un instrument util salariaţilor sau 

funcţionarilor publici în apărarea drepturilor lor. 

Spre exemplu, delegatul sindical are posibilitatea să verifice conţinutul deciziei de sancţionare, 

sau al deciziei privind incetarea contractului individual de munca, având în vedere faptul că 

acesta trebuie să respecte  anumite condiţii de formă şi conţinut stabilite de Codul Muncii, sub 

sancţiunea nulităţii lor.(vezi model in anexa) 

In demersul lor in justiţie, membrii de sindicat şi organizaţiile sindicale afiliate CNS Cartel Alfa 

pot beneficia de asistenţă juridică, prin consilierii juridic angajaţi ai confederaţiei. 

4.6.4. Asistenţa juridică şi reprezentarea în faţa instanţelor de judecată 

Un atribut principal al organizaţiei sindicale este acela de apărare a drepturilor membrilor săi, ce 

decurg din legislaţia muncii şi alte reglementări din acest domeniu, în faţa instanţelor 

judecătoreşti, organelor de jurisdicţie, sau a altor autorităţi ale statului. In exercitarea acestor 

atribuţii, organizaţiile sindicale au dreptul de a intreprinde orice acţiune prevăzută de lege, 

inclusiv acţiunea in justiţie in numele membrilor, doar în baza unei împuterniciri scrise din partea 

acestora.(art. 28 L. 62/2011) 

Acţiunea nu mai poate fi introdusă sau continuată atunci când cel in cauză se opune sau renunţă la 

judecată in mod expres. 

Imputernicirea scrisă este, defapt, un contract de  mandat , care trebuie să respecte dispoziţiile art. 

2013 şi urm. din Codul civil, adică să  aibă forma scrisă  şi să fie dat sub semnătura privată, 

nefiind necesară forma autentică a acestuia, ceea ce ar presupune costuri suplimentare, respectiv 

taxe si onorarii notariale. 

O propunere-model de imputernicire scrisă, in anexa. 

4.6.5. Alte cereri care intră în  sfera jurisdicţiei muncii 

Ne referim aici la cererile privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite conform 

Codului muncii. 

 Angajatorul are un drept la acţiune în cazul în care consideră că greva a fost declarată sau 

se desfăşoară fără respectarea legii şi poate cere incetarea grevei, iar in situaţia admiterii 

cererii poate solicita obligarea organizatorilor grevei ilegale şi angajaţilor participanţi, la 

plata de despagubiri;(art.198-201 L. 62/2011) 

4.6.6. Instanţele competente in jurisdicţia muncii 

 Tribunalele – judecă conflictele de muncă, cu excepţia celor date prin lege în competenţa 

altor instanţe;(art.2 pct.1 lit. c Cod procedură civilă) 

 Curţile de apel – judecă recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate în prima 

instanţă de tribunale, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului; 

Jurisdicţia muncii este făcută, in prima instanţă, de un complet specializat care este format dintr-

un judecator si doi asistenţi judiciari. Asistenţii judiciari participă la deliberări cu vot consultativ 

şi semnează hotărârile pronunţate. Opinia acestora se consemnează in hotărâre iar opinia separată 

se motivează. ( art.55 L. 304/2004) 

Caracterul special al acestor complete este dat de provenienţa si rolul asistenţilor judiciari. Astfel, 

ei sunt numiţi in aceste funcţii de ministrul justiţiei la propunerea Consiliului Economic si Social, 

după o anumită procedură stabilită prin hotărâre a Guvernului, numărul acestora fiind repartizat in 
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mod egal organizaţiilor patronale şi sindicale membre CES.  De menţionat ca instanţele de recurs, 

respectiv curţile de apel, nu mai au in componenţa completelor asistenţi judiciari. 

După cum am putut constata mai sus, în conflictele apărute intre funcţionarii publici şi 

angajatorul instituţie sau autoritate publică in legătură cu incheierea, desfăşurarea, modificarea, 

suspendarea sau încetarea raportului de serviciu, sau in cazul angajării răspunderii civile pentru 

recuperarea prejudiciului cauzat de fapta culpabilă a funcţionarului, este competentă instanţa de 

contencios administrativ şi fiscal din cadrul tribunalelor, care nu mai are in componenţă asistenţi 

judiciari. 

4.6.7. Paşi de urmat in cazul unui conflict de muncă 

 Identificarea situaţiei de încălcare a dreptului – sesizări ale membrilor, autosesizări, 

încercarea de a rezolva pe cale amiabilă conflictul, etc... 

 Verificarea termenelor de prescripţie – decăderea din dreptul de a introduce acţiunea – 

vezi secţiunea 4.6.3. si anexa Termene/Perioade 

 Analiza oportunităţii declanşării procedurilor judiciare – discuţii in consiliul sindicatului, 

consultarea juristului angajat al CNS Cartel Alfa – şanse de câştig 

 Decizia de a introduce acţiunea in justiţie – obţinerea mandatului (împuternicirii) din 

partea membrului/membrilor de sindicat ale căror drepturi au fost încălcate – vezi 

secţiunea 4.6.4. 

Continutul secţiunii „Jurisdicţia muncii” oferă delegatului sindical o imagine a jurisdicţiei 

muncii şi un mod de abordare a soluţionării conflictelor de muncă susceptibile a fi soluţionate 

pe calea justiţiei, în special până la faza formulării şi introducerii acţiunii în justiţie, activităţi 

pe care le recomandăm a fi făcute cu asistenţa specializată, aşa cum am menţionat mai sus. Cu 

toate acestea oferim, in anexe, cateva modele de cereri, făcând menţiunea că pe parcursul 

procesului pot interveni situaţii în care va fi necesară formularea şi depunerea şi a altor tipuri 

de cereri (întâmpinări, precizări de acţiune, etc...) 

 

Anexa nr 1 - Model împuternicire 

 

 

I M P U T E R N I C I R E 

 

Subsemnatul mandant_________________, domiciliat în localitatea________________, 

str.______________________, nr.____, ap.______, cod poştal__________________, CI 

seria______, nr.____________, CNP___________________________, salariat al 

angajatorului________________________, în calitate de membru al organizaţiei sindicale 

mandatară ______________________________, cu sediul social in 

localitatea___________________, str.____________________, nr._______, cod 

poştal___________________, reprezentată legal prin________________, în calitate de 

preşedinte, in temeiul art. 28 al.(2) din Legea nr. 62/2011, mandatez organizaţia sindicală mai sus 

menţionată prin reprezentanţii săi legali, să formuleze şi sa introducă acţiune in justiţie, precum şi 

sa mă reprezinte in procesul care va soluţiona conflictul individual de muncă in legătură cu 

următoarele drepturi care mi-au fost încălcate de angajatorul meu: 

1. Nerespectarea art…..din Contractul colectiv/individual de muncă şi neacordarea 

drepturilor salariale prevăzute de acesta pe perioada__________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

Data________________                                                             Localitatea________________ 

 

Mandant___________________                             Mandatar__________________ 

(Nume/prenume/semnatura )                             (denumire/nume si prenume reprezentant               

                                                                            legal/semnatura/stampila) 
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Anexa nr 2 - Model de cerere/acţiune judecătorească 

 

Către, 

TRIBUNALUL_________________________________________ 

DOMNULE PRESEDINTE, 

Subsemnata organizaţie sindicală____________________________, cu sediul in 

localitatea_________________________str,_________________________,nr.___Cod 

fiscal_________________,reprezentată legal prin dl/dna__________________________in 

calitate de preşedinte, ca reprezentantă in aceasta cauză a numitului/ei 

mendant______________________, cu domiciliul în 

localitatea_______________str._________________, nr.______, CI seria______, 

nr._______________, CNP ________________________, membru/a a organizaţiei noastre, in 

baza imputernicirii nr.________-din data de ________________ 

Chemăm in judecată pe numita 

SC _____________ SA, cu sediul in localitatea________________, str.__________________ 

nr.____, CUI_________________________, reprezentata legal prin 

dl/dna_____________________________, preşedinte/director general şi vă rugam sa hotărâţi : 

 

1. Obligarea pârâtei SC______________ SA, la plata către mandant a sumei de 

_____________lei, reprezentând drepturi salariale neacordate pe 

perioada____________________ 

Fără cheltuieli de judecată. 

In fapt: 

In calitate de salariat al SC____________SA, in meseria/funcţia de________________, având 

locul de munca la compartimentul/secţia____________ mandantul a efectuat ore suplimentare la 

solicitarea şefului direct, numitul______________________, in zilele de__________________. 

De la efectuarea orelor suplimentare au trecut mai mult de 60 de zile şi deşi a solicitat, 

angajatorul nu i-a acordat zilele libere plătite, în compensarea orelor suplimentare efectuate peste 

programul normal de lucru, aşa cum prevede Codul Muncii si Contractul colectiv de muncă. In 

sprijinul afirmaţiilor noastre, in conformitate cu prevederile art. 272 din Codul Muncii vă rugam 

sa dispuneţi pârâtei sa depună la prima infaţişare fişa de pontaj din luna_____________. Dacă 

aceste probe nu vor fi suficiente, vă rugăm să dispuneţi audierea 

numitului_________________________, şeful direct al salariatului, cu domiciliul in 

localitatea____________________, str.____________, nr.__________ 

In drept, îmi întemeiez acţiunea pe prevederile art.122-123 din Codul Muncii şi art._____ din 

Contractul colectiv de muncă de la nivelul unităţii, art.2013 si urm. Cod civil,art. 28 din Legea 

62/2011 

In probatoriu, depunem împuternicirea sub semnătura privată din data de ____________, copie 

după fluturaşul de salariu din luna___________, decizia de sancţionare nr_____din data 

de______________, copia contractului individual de muncă nr.______din data de ____________, 

extras din CCM de la nivelul unităţii înregistrat cu nr._______din data de ______________ 

In conformitate cu prevederile art. 285 din Codul Muncii, acţiunea mea este scutită de taxa 

judiciară de timbru şi de timbrul judiciar şi în conformitate cu prevederile art. 242 din Codul de 

Procedură Civilă, solicit judecarea cauzei şi in lipsă . 

 

 

Nume şi prenume________________________________ 

Semnătura_________________________ 

Data_______________________ 

 

 

DOMNULUI PREŞEDINTE AL TRIBUNALULUI _________________ 
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Anexa nr 3 

Către, 

CNS Cartel Alfa 

 

CERERE DE SERVICII JURIDICE 

 

Federaţia/Sindicatul__________________________________, cu sediul în 

____________________________________, cu personalitate juridică dobândită prin hotărârea 

judecătorească nr.______din data de _______________, pronunţată de _________________, 

telefon________________, e-mail_________________, reprezentată legal 

de______________________________, vă solicităm să ne acordaţi consultanţă juridică prin 

Departamentul Juridic al CNS Cartel Alfa, pentru: 

 

2. Asistenţa la negocieri colective sau discuţii consultative desfăşurate la nivel 

de______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Reprezentare si/sau asistenţa in faţa următoarelor 

instituţii:_________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. Orice alte consultaţii juridice legate de raporturile de 

muncă:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Precizăm ca situaţia de fapt care sta la baza solicitării noastre este 

următoarea:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Anexăm prezentei cereri urmatoarele acte: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Data :                                                                                        Nume/prenume/semnătura 

 

Anexa nr. 4 - Model de cerere/acţiune judecătorească 

Contestaţie regulament intern 

Către, 

TRIBUNALUL_________________________________________ 

 

DOMNULE PREŞEDINTE, 

 

Subsemnata organizaţie sindicală____________________________, cu sediul in 

localitatea____________________str,______________,nr.___CF______________,repre-zentată 

legal prin dl/dna__________________________în calitate de preşedinte, ca reprezentantă in 

această cauză a numitului/ei mandant______________________, cu domiciliul în 

localitatea_______________str._________________, nr.______, CI seria______, 

nr._______________, CNP _________________, membru/a a organizaţiei noastre, in baza 

imputernicirii nr.________din data de ________________ 

Chemăm in judecată pe numita 
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SC _____________ SA, cu sediul in localitatea________________, str.__________________ 

nr.____, CUI_________________________, reprezentată legal prin 

dl/dna_____________________________, preşedinte/director general şi vă rugam să hotărâţi: 

-Nelegalitatea prevederilor art______din regulamentul intern al societăţii, adus la 

cunoştinţa salariaţilor prin afişare, în data de____________ 

-Obligarea pârâtei să modifice conţinutul regulamentului contestat prin prezenta, astfel 

încât să nu incalce drepturile salariaţilor 

În fapt: 

Pârâta, prin organul de conducere abilitat, a intocmit, aprobat şi afisat Regulamentul intern, aşa 

cum are obligaţia legală. Textul regulamentului, la art______prevede ca 

________________________, ceea ce reprezinta o încălcare a dreptului meu 

la________________________________________, prevăzut de _________________ 

In drept, ne întemeiem acţiunea pe prevederile art.245 din Codul Muncii si art. 28 din Legea 

62/2011. 

In probatoriu, depunem împuternicirea sub semnătura privată din data de ____________şi vă 

rugăm să solicitaţi pârâtei să depună la dosar o copie a Regulamentului intern. 

In conformitate cu prevederile art. 285 din Codul Muncii, acţiunea mea este scutită de taxa 

judiciară de timbru şi de timbrul judiciar şi în conformitate cu prevederile art. 242 din Codul de 

Procedură Civilă, solicit judecarea cauzei şi in lipsă . 

Nume şi prenume________________________________ 

Semnătura_________________________ 

Data_______________________ 

 

Anexa nr 5 

SC__________________SA 

Adresa______________________________ 

CUI___________________ 

 

DECIZIE DE APLICARE A SANCŢIUNII DISCIPLINARE 

(model prevederi minimale) 

 

SC________________SA, reprezentată legal prin Dl./Dna___________________, în calitate de 

Director general 

Luînd în considerare: 

5. Referatul de sancţionare intocmit de_______________, cu funcţia__________ 

6. Convocarea la cercetarea disciplinară prealabilă nr____/__________ 

7. Procesul verbal al cercetării prealabile din data de______________ 

8. Ca salariatul________________, având funcţia/meseria___________, la locul de 

muncă_____________, a săvârşit în data de______________, următoarea 

faptă____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, 

ceea ce reprezintă incălcarea următoarelor dispoziţii din 

Reg.intern/CCM/CIM/CM_______________________________,constituindu-se în 

abaterea disciplinară prevăzută de art.____din Regulamentul intern. 

9. Ca salariatul a fost/nu a fost asistat la cercetarea prealabilă de un reprezentant al 

sindicatului şi apărările sale au fost respinse de comisia de cercetare pentru următoarele 

motive:_________________________________________________ 

 

Emitem prezenta 

DECIZIE 

In temeiul prevederilor art.__________din regulamentul intern/Codului muncii,  se aplică 

domnului/doamnei______________________, salariat al SC___________SA, având 

funcţia/meseria de___________________, CIM înregistrat cu nr._____/___________, sancţiunea 
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disciplinară prevăzută de art.______din Codul Muncii şi art.____din Reg.Intern, respectiv 

__________________ 

 

Această decizie poate fi contestată la Tribunalul___________________în termen de 30 de zile 

calendaristice de la comunicare. 

Decizia va fi comunicată salariatului în termen de 5 zile calendaristice. 

 

Localitatea, data                                                                          Director general 

 

Am primit un exemplar 

Data/nume/prenume/semnătura 

 

Anexa nr 6 - Model - sesizare angajator privind nelegalitatea regulamentului intern 

 

Către, 

SC________________SA 

Localitatea_____________ str.___________, nr._____ 

 

Domnului/ei___________________________ 

Preşedinte/Director General 

Subsemnatul________________________, angajat al SC__________SA, în funcţia/meseria 

de_____________, la locul de munca_________________, cu domiciliul în loc.___________, 

str._____________, nr._____, vă sesizez în legătură cu faptul că unele prevederi ale 

Regulamentului intern, afişat în societate la data de_______________, îmi încalcă anumite 

drepturi prevăzute de lege sau de contracte colective. 

Astfel, art._____din regulament, îmi încalcă dreptul la______________, prevăzut de art._____din  

Legea/Contractul colectiv de muncă/Contractul individual de muncă. 

Vă solicit să modificaţi prevederile sesizate şi să-mi comunicaţi un răspuns scris în termenul 

prevăzut de lege. 

Cu respect, 

Nume/prenume 

Data 

 

Anexa 7 - TERMENE/PERIOADE 

 

Contractul individual de muncă( CIM) 

 

Incheierea actelor adiţionale 

la CIM 

20 de zile de la data apariţiei modificării- art.17 al.5 CM 

Nerespectarea obligaţiei de 

informare prev. de art. 17 şi 

18 CM- solicitare 

despăgubiri 

30 de zile de la data neîndeplinirii obligaţiei – art.19 CM 

Clauza de neconcurenţa Poate produce efecte max. 2 ani de la data incetării CIM – 

art.22 CM 

Perioada de probă 90 de zile pt. funcţiile de execuţie şi 120 de zile pt. funcţiile 

de conducere – art.31 CM 

Perioada de probă persoane 

cu handicap 

30 de zile – art. 31 CM 

Angajări succesive pe 

acelaşi post, cu perioada de 

probă 

12 luni – art. 33 CM 

Delegarea 60 de zile in 12 luni, cu posibilitatea de prelungire cu 
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acordul salariatului -  art. 44 CM 

Detaşarea 1 an, cu posibilitatea de prelungire din 6 in 6 luni, cu 

acordul părţilor – art. 46 CM 

Reducerea programului de 

lucru de la 5 la 4 

zile/saptămână 

Pentru perioade ce depăşesc 30 de zile lucrătoare – art. 52 

CM 

Constatarea încetării de 

drept a CIM 

5 zile lucratoare de la intervenirea cazului - art.56(2) CM 

Emiterea deciziei de 

concediere 

30 de zile de la data constatării cauzei de concediere – 

art.62 CM 

Consimţământul salariatului 

cu privire la noul loc de 

muncă oferit 

3 zile lucratoare de la comunicarea angajatorului – art.64(3) 

Iniţierea consultărilor cu 

sindicatul, în cazul 

concedierilor colective 

In timp util – art. 69 CM 

Răspunsul sindicatului la 

notificarea angajatorului 

privind concedierea 

colectivă 

10 zile calendaristice de la primirea notificării – art.71 CM 

Notificarea ITM, AJOFM 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor 

de concediere – art.72 CM 

 

Dreptul de a fi reangajat cu prioritate 45 de zile de la data de concediere – art. 74 

CM 

Consimţământul salariatului cu privire la 

locul de muncă oferit 

5 zile calendaristice de la comunicare – 

art.74(3) CM 

Termen de preaviz în caz de concediere 20 de zile lucratoare – art. 75 CM 

Termen de preaviz in caz de demisie  Max. 20 de zile lucratoare funcţii de 

execuţie si max. 45 de zile lucratoare 

funcţii de conducere 

CIM pe durata determinată pe o perioadă de max. 36 de luni art 84 CM  

 

Timpul de munca si timpul de odihna 

 

Durata normală a timpului de muncă 8 ore/zi, 40 de ore/saptămână – art.112 CM 

Durata maximă a timpului de muncă  48 de ore/săptămână, inclusiv orele 

suplimentare – art.114 CM 

Compensarea muncii suplimentare 60 de zile calendaristice după efectuarea 

acesteia – art. 122 CM 

Munca de noapte Intre orele 22,00 – 6,00 – art.125 CM 

Repausul intre două zile de muncă Min. 12 ore consecutive – art.135 CM 

Repausul saptămânal 2 zile consecutive, de regulă sâmbăta şi 

duminica – art.137 CM 

Durata minimă a concediului de odihnă 20 de zile lucratoare – art. 145 CM 

Plata indemnizaţiei de concediu Cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de 

plecarea in concediu 

 

Salarizarea 

 

Dreptul la acţiune cu privire la drepturile 

salariale 

3 ani de la data la care drepturile erau 

datorate – art.171 CM 
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Raspunderea juridică 

 

Intocmirea Regulamentului intern 60 de zile de la data dobândirii 

personalităţii juridice a angajatorului – 

art.246 CM 

Controlul legalităţii dispoziţiilor RI – 

sesizare instantă 

30 de zile de la data răspunsului 

angajatorului la sesizare – art. 245(2) CM 

Radierea sancţiunilor disciplinare 12 luni de la aplicarea sancţiunii 

Dispunerea aplicării sancţiunii disciplinare 30 de zile calendaristice de la data luării la 

cunoştinţa despre săvârşirea abaterii, dar nu 

mai târziu de 6 luni de la săvârşirea faptei – 

art.252 CM 

 

Comunicarea deciziei de sancţionare In cel mult 5 zile calendaristice de la 

emitere – art. 252(3) CM 

Contestarea deciziei de sancţionare In 30 de zile calendaristice de la data 

comunicării – art. 252(5) CM 

Recuperarea contravalorii pagubei prin 

acordul părţilor 

Nu mai puţin de 30 de zile de la data 

comunicării notificării – art. 254(3) CM 

Acoperirea prejudiciului prin reţineri 

salariale 

Max. 3 ani de la prima reţinere 

 

Jurisdictia muncii 

Cereri in vederea solutionarii unui conflict de munca 

 

Decizia unilaterală a angajatorului privind 

incheierea, executare, modificarea, 

suspendarea sau încetarea CIM 

30 de zile calendaristice de la data 

comunicării deciziei – art. 268(1)a) CM 

Decizia de sanctionare disciplinara 30 de zile calendaristice de la data 

comunicarii deciziei – art. 268(1)b) CM 

Plata unor drepturi salariale neacordate sau 

a unor despăgubiri către salariat sau în 

cazul răspunderii patrimoniale către 

angajator 

 3 ani de la naşterea dreptului la acţiune – 

art. 268(1)c) CM 

Constatarea nulitaţii CIM sau CCM Pe toată durata existenţei contractului 

Neexecutarea CCM 6 luni de la naşterea dreptului la acţiune – 

art. 268(1)e) CM 

In orice alte situaţii decât cele menţionate 

mai sus 

3 ani de la data naşterii dreptului 
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Secţiunea 5 - Timpul de muncă şi timpul de odihnă 
 

5.1. Lista actelor normative:  
 

Codul Muncii – Legea nr. 53/2003, republicată in M. Of. nr. 345 din 18 mai 2011, Titlul III 

„Timpul de muncă şi timpul de odihnă”; 

H.G. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă  

 

5.2. Ce este timpul de muncă si care este  durata lui? 

5.3 Care sunt formele specifice de organizare a timpului de muncă?    
Munca suplimentară     
Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal ( 8 ore pe zi şi 40 de ore 

pe săptămână ) este considerată muncă suplimentară. 

Munca suplimentară  nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă 

majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării 

consecinţelor unui accident.( Art.120, alin. 2 – C.M. ) 

Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile după 

efectuarea acestora. În aceste condiţii salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele 

prestate peste programul normal de lucru.   

În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termen de 60 de zile, în 

luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu 

corespunzător duratei acesteia.  

Sporul pentru munca suplimentară, se stabileşte prin negociere, în cadrul contractului colectiv de 

muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, şi nu poate fi mai mic de  75 % din 

salariul de bază.  

Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară. 

La art. 122 al.3, legea introduce un mod nou de compensare a orelor suplimentare şi anume 

compensarea în avans. Pentru a înţelege modul de funcţionare al acestui tip de compensare a 

muncii suplimentare cu timp liber corespunzator plătit trebuie analizate prevederile art. 52 al. 3 si 

art. 53 din Codul muncii. Astfel, in situaţia în care din motive economice, tehnologice, structurale 

sau similare, activitatea unităţii se poate reduce temporar, pe perioade ce depăşesc 30 de zile, 

angajatorul având posibilitatea reducerii pragramului de lucru de la 5 la 4 zile pe săptămână, cu 

reducerea corespunzatoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a acuzat reducerea 

programului după consultarea prealabile a sindicatului reprezentativ de la nivelul unităţii sau a 

reprezentanţilor salariaţilor. 

O primă observaţie de principiu este că această decizie angajatorul o poate lua sub condiţia 

consultării sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor. Nuanţa este importantă deoarece 

procedura consultării nu este descrisă nicăieri şi ea maschează de fapt un mod unilateral de luare 

a deciziilor in legătură cu modificarea programului de lucru şi a salariului şi se regăseşte ca 

excepţie reglementată de art.41 al.2 C.M. Probleme se vor ivi insă, în aplicarea procedurii de 

compensare în avans a orelor suplimentare, în sensul că acordarea zilelor libere plătite în avans 

este la latitudinea angajatorului, fără acordul salariatului, acesta urmând a fi obligat in 

urmatoarele 12 luni să efectueze ore suplimentare fără acordul său, la dispoziţia angajatorului, 

ceea ce încalcă principiul stabilit de art.120 al.2 C.M. şi care prevede acordul angajatului pentru 

efectuarea acestora. 

Recomandarea noastră este ca delegaţii sindicali membrii ai comisiilor de negociere a 

contractelor colective de muncă să aibă în vedere reglementarea clară a acestor situaţii şi să 

negocieze introducerea unei clauze prin care angajatorul să fie obligat să obţină acordul 

salariatului atunci când se doreşte aplicarea acestui procedeu de compensare a orelor 

suplimentare. 
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Munca de noapte-art.125-128 CM 

Munca prestată între orele 22.00 – 6.00 este considerată muncă de noapte. 

Salariatul de noapte, reprezintă după caz: 

Salariatul care efectuează muncă de noapte cel puţin 3 ore din timpul său zilnic de lucru; 

Salariatul care efectuează muncă de noapte în proporţie de cel puţin 30% din timpul său lunar de 

muncă. 

Durata normală a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depăşi o medie de 8 ore pe 

zi, calculată la o perioadă de referinţă de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea 

prevederilor legale cu privite la repausul săptămânal. 

 Durata normală a timpului de lucru, pentru salariaţii de noapte a căror activitate se deşfăşoară în 

condiţii speciale sau deosebite de muncă, stabilite potrivit dispoziţiilor legale, nu va depăşi 8 ore 

pe parcursul oricărei perioade de 24 ore, în care prestează muncă de noapte, decât în cazul 

negocierii unei astfel de posibilităţi în contractul colectiv de muncă, situaţie în care angajatorul va 

acorda perioade compenstorii corespunzătoare, adică timp liber plătit sau va compensa în bani 

orele suplimentare astfel efectuate. 

Salariaţii de noapte beneficiază: 

Fie de un program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în 

care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului 

de bază; 

Fie un spor la salariu de minimum 25% din salariul de bază pentru fiecare oră de muncă de 

noapte prestată. 

Salariaţii care urmează să desfăşoare muncă de noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit 

înainte de începerea activităţii şi după aceea periodic. Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte 

şi au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuţi la o muncă de zi 

pentru care sunt apţi. Tinerii sub 18 ani nu pot presta munca de noapte iar femeilor gravide, 

lauzelor si celor care alapteaza li se va cere acordul. 

 Norma de muncă art.129-132 CM 

Norma de muncă exprimă cantitatea de muncă necesară pentru efectuarea operaţiunilor sau 

lucrărilor de către o persoană cu calificare corespunzătoare, care lucrează cu intensitate normală, 

în condiţiile unor procese tehnologice şi de muncă determinate. Norma de muncă cuprinde timpul 

productiv, timpul pentru întreruperi impuse de desfăşurarea procesului tehnologic, timpul pentru 

pauze legale în cadrul programului de muncă. 

Norma de muncă se exprimă, în funcţie de caracteristicile procesului de producţie sau de alte 

activităţi ce se normează, sub formă de norme de timp, norme de producţie, norme de personal, 

sfera de atribuţii sau sub alte forme corespunzătoare specificului fiecărei activităţi. 

Normele de muncă se elaborează de către angajator, conform normativelor în vigoare, sau, în 

cazul în care nu există normative, normele de muncă se elaborează de către angajator dupa 

consultarea sindicatului reprezentativ ori, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor. 

Si in acest caz, procedeul consultarii ascunde de fapt decizia unilaterală a angajatorului in 

legătură cu elaborarea - deci şi modificarea dacă este cazul - normelor de muncă. După o 

analizare atentă a acestei reglementări putem constata ca angajatorul are la îndemână, atâta cât îi 

vor permite limitele fiziologice ale angajaţilor, un instrument de modificare unilaterală a salariilor 

prin modificarea normei de timp pe unitatea de produs. Mai explicit, vor putea impune salariaţilor 

să muncească mai mult pentru acelaşi salariu. Unii vor putea susţine că este un eficient mijloc de 

creştere a productivităţii muncii. Noi susţinem că este şi un eficient mijloc de creştere a profitului 

angajatorului. Ceea ce am descris mai sus nu este un mod obligatoriu de a acţiona din partea 

tuturor angajatorilor. Am dorit doar să evidenţiem că există această posibilitate şi să sugerăm 

delegaţilor sindicali că la negocierea contractelor colective să aibă în vedere clauze suplimentare 

care să evite astfel de situaţii, cum ar fi spre exemplu apelarea la experţi neutri in domeniul 

normării muncii. 

Pauza de masă si repausul zilnic art. 134-136 CM 

Atunci când timpul de muncă este mai mare de 6 ore pe zi, salariaţii au dreptul la pauză de masă 

şi la alte pauze, stabilite prin contractul colectiv de muncă sau regulamentul intern Pentru tinerii 
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sub 18 ani pauza minima este de 30 de minute dacă durata zilnica a timpului de muncă este mai 

mare de 4 ore si jumatate. 

Dacă in contractul colectiv de muncă sau in regulamentul intern nu se prevede altfel, pauz de 

masa nu va fi introdusă in timpul de muncă. 

Intre două zile de muncă repausul minim nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive, cu excepţia 

muncii în schimburi, când acest interval nu va fi mai mic de 8 ore. 

Repausul săptămânal – art. 137 – 138 CM 
Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica. În cazul 

în care repausul în zilele de sâmbăta şi duminica ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea 

normală a activităţii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile stabilite prin contractul 

colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern, salariatii beneficiind, in acest caz de un 

spor la salariu stabilit prin contractul colectiv sau individual de munca. 

În situaţii de excepţie zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat, după o perioadă de 

activitate continuă ce nu poate depăşi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului 

teritorial de muncă şi cu acordul sindicatului sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor.  

În cazul unor lucrări urgente, a căror executare imediată este necesară pentru organizarea unor 

măsuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente 

iminente sau pentru înlăturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra 

materialelor, instalaţiilor sau clădirilor unităţii, repausul săptămânal poate fi suspendat pentru 

personalul necesar în vederea executării acestor lucrări, acestia beneficiind de sporul pentru 

munca suplimentara.  

Sarbatorile legale – art. 139 – 143 CM   
Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:  

   - 1 şi 2 ianuarie;  

   -  prima şi a doua zi de Paşti;  

   - 1 mai;  

- prima şi a doua zi de Rusalii; 

- Adormirea Maicii Domnului; 

   - 1 decembrie;  

   - prima şi a doua zi de Crăciun;  

   - 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele 

religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora. Acordarea 

zilelor libere se face de către angajator. 

Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unităţile sanitare si 

pentru cele de alimentaţie publică, în scopul asigurării asistenţei sanitare şi, respectiv, al 

aprovizionării populaţiei cu produse alimentare de strictă necesitate, a căror aplicare este 

obligatorie. 

Salariaţilor care lucrează în unităţile sanitare şi în cele de administraţie publică, precum şi 

salariaţilor a căror activitate nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie, li 

se asigură compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. 

Prin contractul colectiv de muncă aplicabil se pot stabili şi alte zile libere.  

5.4 Concediul de odihna anual si alte concedii ale salariatilor – art. 144 – 158 CM 
Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor şi nu poate forma 

obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Orice convenţie prin care se renunţă total sau în 

parte la dreptul la concediul de odihna este interzisă. 

5.5 Care este durata concediului de odihnă? 
Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.  

Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte prin contractul colectiv de muncă 

aplicabil, este prevăzută în contractul individual de muncă şi se acordă proporţional cu activitatea 

prestată într-un an calendaristic.  

Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul 

colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual. 

Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârşitul anului următor, tuturor salariaţilor 

care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul.  
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Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării 

contractului individual de muncă.  

Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, alte persoane cu handicap şi 

tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 

zile lucrătoare. 

5.6. Cum se face programarea concediului de odihnă?  
Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale 

stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, 

pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. 

Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.  

Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe 

categorii de personal sau locuri de muncă.  

Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz, perioada în 

care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni, 

însă salariatul este obligat să solicite efectuarea concediului cu minimun 60 de zile anterioare 

efectuării acestuia.  

În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să stabilească 

programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile 

lucrătoare de concediu neîntrerupt.  

Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost 

programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, 

concediul nu poate fi efectuat.   

5.7. Cum se stabileşte indemnizaţia pentru concediul de odihnă? 
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 respectivă, prevăzute în contractul 

individual de muncă.  

Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevazute mai 

sus, din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de 

zile de concediu.  

Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare 

înainte de plecarea în concediu.  

5.8. Care sunt regulile privind efectuarea concediului de odihnă? 
Regulile privind efectuarea concediilor de odihnă si compensarea în bani a 

concediului de odihnă neefectuat se stabilesc prin contractele colective de muncă. 

5.9. Când se poate interveni întreruperea concediului de odihnă? 
Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.  

Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru 

interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă. În acest caz angajatorul are 

obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea 

revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a 

întreruperii concediului de odihnă.  

5.10. În ce situaţii se acordă concediul plătit pentru evenimente familiale deosebite? 
În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care nu se 

includ în durata concediului de odihnă.  

Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege, prin 

contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. Desi Codul muncii stabileste 

ca aceste zile sunt stabilite prin lege, nu avem informatii ca o astfel de lege ar exista. De regula, 

prin contractele colective de munca, sunt stabilite ca zile libere platite pentru evenimente 

familiale deosebite urmatoarele: 

 căsătoria salariatului - 5 zile; 

 căsătoria unui copil - 2 zile; 

 naşterea unui copil - 2 zile; 
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 decesul soţului, copilului, părinţilor, socrilor - 3 zile; 

 decesul bunicilor, fraţilor, surorilor - 1 zi 

 donatorii de sânge - conform legii 

 la schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiaşi unităţi, cu mutarea domiciliului în alta 

localitate - 5 zile. 

   5.11. În ce situaţii se acordă concediul fără plată?     
Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul la concedii fără plată.  

Durata concediului fără plată se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin 

regulamentul intern. Astfel, contractele colective de munca stabilesc, spre exemplu, ca salariaţii 

au dreptul la 30 de zile concediu fără plată, acordat o singura dată, pentru pregătirea şi susţinerea 

lucrării de diplomă în învăţământul superior, seral şi fără frecvenţă. O practica ilegala a unor 

angajatori, prea usor acceptata de salariati, este ca, pe perioada reducerilor de activitate descrise 

mai sus, angajatorul, in scopul reducerii costurilor si a maximizarii profitului, sub masca „firma 

sa supravietuiasca”, solicita angajatilor sa formuleze „voluntar” cereri de concedii fara plata pe 

perioada in care este necesara intreruperea activitatii. Desi aparent aceasta masura este menita sa 

salveze firma de la disparitie, suntem de parere ca este inacceptabil ca salariatii sa fie expusi, prin 

astfel de metode, unor perioade de timp in care sa nu beneficieze de nici o sursa de venit. 

  5.12. Ce alte tipuri de concedii  mai există?  
 Concediile pentru formarea profesională 

Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională. Concediile 

pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.  

Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada 

formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa.  

Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia 

grav desfăşurarea activităţii.  

Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată angajatorului 

cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a 

stagiului de formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de 

formare profesională.  

Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fracţionat în 

cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de 

învăţământ sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor 

de învăţământ superior. 

În cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea 

unui salariat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un 

concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de 

până la 80 de ore.  

Perioada în care salariatul beneficiază de concediul plătit se stabileşte de comun acord cu 

angajatorul. Cererea de concediu plătit pentru formare profesională va fi înaintată angajatorului. 

Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de 

odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile 

cuvenite salariatului, altele decât salariul.  
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ANEXA 

MODEL CERERE CONCEDIU DE ODIHNĂ 
 

Exemplar pt. arhiva firmei/Departament Resurse Umane 

S.C._________________S.R.L. (S.A)         

Adresa:___________________________________ 

Nr. de intrare/ieşire:_______/_____________ 

 

Cerere pentru concediu de odihnă 

 

Stimate Domnule Director,  

 

Subsemnatul (a) _____________________________, angajat(ă) al(a) firmei SC _____________ 

SRL (SA) în funcţia de _______________/compartiment_____________, vă rog să-mi aprobaţi 

concediul de odihnă pentru anul_______ începand cu data de__________ pana la data 

de_________ respectiv ____zile lucrătoare.  

Menţionez că am dreptul la______zile lucrătoare de concediu conform contractului individual de 

muncă. 

Din totalul de________zile lucrătoare la care am dreptul, am mai primit ____zile în perioada 

__________________. 

Vă mulţumesc.  

 

Cu stimă,  

__________________________ 

(numele si prenumele)  

 

 

Data                                                                  Semnatura 

______________                                             ________________ 

 

 

 

 

 
 

 

APROBAT,  
(numele, prenumele, semnătura) 
Ştampila unităţii 

Data aprobării: 
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Secţiunea 6 Contractul individual de muncă 
 

6.1.    Definiţie. Specific  
 Este un contract individual de muncă (CIM) acel contractul în temeiul căruia o persoană fizică, 

denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, care poate 

fi o persoană fizică sau o persoană juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. 

Specific contractului individual de muncă este faptul că, spre deosebire de oricare alte contracte, 

părţile sale nu se află pe picior de egalitate, ci într-un raport ierarhic: salariatul se află sub 

autoritatea angajatorului, fiind subordonat acestuia. Din această caracteristică specifică doar 

contractului individual de muncă derivă capacitatea angajatorului de a da dispoziţii obligatorii 

salariatului şi obligaţia salariatului de a îndeplini dispoziţiile angajatorului (sunt exceptate de la 

acest regim doar dispoziţiile care sunt ilegale).             

6.2. Condiţii pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă  

Dreptul de a încheia un CIM nu aparţine oricărei persoane.  

Legea recunoaşte persoanei fizice dreptul deplin de a încheia un CIM, în calitate de salariat, 

de la împlinirea vârstei de 16 ani. Între 15 şi 16 ani, o persoană fizică poate încheia un 

contract de muncă în calitate de salariat numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor 

legali şi numai pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele 

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

Nu au dreptul de a încheia CIM persoanele puse sub interdicţie judecătorească. 

Persoanele juridice au dreptul de a încheia CIM de la data la care dobândesc personalitate 

juridică. Data dobândirii personalităţii juridice poate diferi în funcţie de categoria din care 

face parte entitatea respectivă, astfel că trebuie să fie indentificată de la caz la caz. 

Cu privire la angajare există următoarele interdicţii legale: 

a) angajarea unei persoane în vârstă de până la 15 ani; 

b) angajarea persoanelor puse sub interdicţie judecătorească; 

c) plasarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămatoare sau periculoase a unei 

persoane care nu a împlinit vârsta de 18 ani; aceste locuri de muncă se stabilesc prin 

hotărâre a Guvernului; 

Aptitudinea/capacitatea de muncă 

Persoana fizică trebuie să poată presta, din punct de vedere medical, munca la care se 

angajează. Legea prevede că persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat 

medical care constată faptul că cel în cauză este apt să presteze munca pentru care se angajează. 

Lipsa certificatului medical atrage nulitatea contractului individual de muncă.  

Este interzis angajatorului să solicite teste de sarcină la angajare. 

Verificarea capacităţii de muncă este obligatorie nu numai la angajare, ci şi în următoarele 

situaţii : 

 la reînceperea activităţii după o întrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de 

muncă având expunere la factori nocivi profesionali, şi de un an, în celelalte situaţii; 

 în cazul detaşării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate, dacă se 

schimbă condiţiile de muncă; 

 la începerea misiunii, în cazul salariaţilor încadraţi cu contract de muncă temporară; 

 în cazul ucenicilor, practicanţilor, elevilor şi studenţilor, în situaţia în care urmează 

să fie instruiţi pe meserii şi profesii, precum şi în situaţia schimbării meseriei pe 

parcursul instruirii; 

 periodic, în cazul celor care lucrează în condiţii de expunere la factori nocivi 

profesionali, potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii; 

 periodic, în cazul celor care desfăşoară activităţi cu risc de transmitere a unor boli şi 

care lucrează în sectorul alimentar, zootehnic, la instalaţiile de aprovizionare cu apă 
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potabilă, în colectivităţi de copii, în unităţi sanitare, potrivit reglementărilor 

Ministerului Sănătăţii; 

 periodic, în cazul celor care lucrează în unităţi fără factori de risc, prin examene 

medicale diferenţiate în funcţie de vârstă, sex şi stare de sănătate, potrivit 

reglementărilor din contractele colective de muncă. 

Un obiect licit şi moral 

Munca pe care urmează să o presteze salariatul trebuie să fie licită şi morală . De exemplu, nu se 

poate încheia un contract de muncă pentru ca o persoană să fie distribuitor de heroină. În acest 

caz, obiectul contractului este ilicit, deoarece heroina face parte dintr-o categorie de produse a 

căror vânzare este interzisă şi sancţionată de legea penală. 

De asemenea, de exemplu, nu se poate încheia un contract individual de muncă pentru ca o 

persoană să defileze total dezbrăcată pe stradă, o astfel de muncă fiind imorală.  

Încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestării unei munci sau a unei activităţi 

ilicite ori imorale este sancţionată cu o sancţiune civilă: nulitatea absolută. Aceasta înseamnă că 

respectivul contract nu poate produce efecte juridice. 

Forma contractului 

CIM trebuie să se încheie în formă scrisă, în limba română (Anexa 1). Obligaţia de încheiere a 

contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Dacă nu este încheiat în 

formă scrisă, contractul nu este valabil. 

Încheierea în formă scrisă a CIM şi intrarea în posesia unui exemplar al acestuia este 

importantă pentru salariat nu numai pentru că, în lipsa înscrisului, nu poate dovedi nicicum că 

este angajat, ci şi pentru că, neputând dovedi că este lagal angajat, este pasibil de amendă (de 

la 500 la 1.000 de lei), pentru prestarea muncii fără contract, ceea ce constituie contravenţie. 

6.3.    Durata contractului individual de muncă     
Durata nedeterminată este regula. Durata determinată este excepţia. Contractul individual de 

muncă se poate încheia şi pe durată determinată, în condiţiile expres prevăzute de lege, numai în 

formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie. 

Cazurile în care se poate încheia contractul individual de muncă pe o perioadă determinată 

 Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în 

următoarele cazuri: 

a) înlocuirea unui salariat pe perioada suspendării contractului său de muncă, cu excepţia 

situaţiei în care acel salariat participă la grevă; 

b) creşterea şi/sau modificarea temporară a structurii activităţii angajatorului;  

c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier; 

d) în temeiul unor dispoziţii legale emise cu  scopul de a favoriza temporar anumite categorii 

de persoane fără loc de muncă; 

e) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplineşte 

condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă; 

f) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al 

organizaţiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului; 

g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu  salariul; 

h) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări, 

proiecte sau programe;  

i) contractul de muncă temporară : misiunea de muncă temporară se stabileşte pentru un 

termen care nu poate fi mai mare de 24 de luni;durata misiunii de muncă temporară poate fi 

prelungită pe perioade succesive care, adăugate la durata iniţială a misiunii, nu poate conduce la 

depăşirea unei perioade de 36 de luni. 

Durata contractului de muncă pe perioadă determinată 
Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat de la bun început pe o 

perioadă mai mare de 36 de luni. Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi 

prelungit, după expirarea termenului iniţial, cu acordul scris al părţilor, pentru perioada realizării 

unui proiect, program sau a unei lucrări. 

Între aceleaşi părţi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată 

determinată. Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni 
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de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte succesive 

şi nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare. 

În cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată este încheiat pentru a 

înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului va 

expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de 

muncă al salariatului titular. 

6.4. Clauzele esenţiale ale contractului individual de muncă    
 Clauzele esenţiale ale unui contract individual de muncă sunt caracterizate ca atare de Codul 

muncii şi se încadrează în această categorie următoarele: 

a) identitatea părţilor; 

b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în 

diverse locuri; 

c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului; 

d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte 

normative, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului; 

e) criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul 

angajatorului; 

f) riscurile specifice postului; 

g) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele; 

h) durata, în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă 

temporară; 

i) durata concediului de odihnă;  

j) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia; 

k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea 

plăţii salariului la care salariatul are dreptul; 

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

m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului; 

n) durata perioadei de probă. 

Codul muncii prevede că modificarea oricăreia din clauzele enumerate anterior impune încheierea 

unui act adiţional.  

Când activitatea urmează să se desfăşoare în străinătate, contractul de muncă trebuie să conţină 

şi următoarele clauze: 

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. 

6.5. Clauze specifice 
În afara clauzelor esenţiale, între părţi pot fi negociate şi cuprinse în contractul individual de 

muncă şi alte clauze, specifice, cum sunt, de exemplu, următoarele clauze al căror conţinut este 

prevăzut chiar în Codul muncii. 
a) clauza cu privire la formarea profesională; 

b) clauza de neconcurenţă;  

c) clauza de mobilitate; 

d) clauza de confidenţialitate. 

6.6 Cumulul de contracte     
Codul muncii prevede că o persoană poate fi angajată pe baza a două sau mai multe contracte 

individuale de muncă simultane, la unul sau mai mulţi angajatori, fără să existe vreun fel de 

restricţie de număr, perioadă sau normă.  
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Există însă şi excepţii, respectiv situaţiile în care prin lege sunt expres prevăzute incompatibilităţi 

pentru cumulul unor funcţii. 

6.7.  Înregistrarea contractului individual de muncă  
Angajatorii au obligaţia de a înregistra, anterior începerii activităţii, orice contract individual de 

muncă, în registrul general de evidenţă a salariaţilor.   

6.8. Drepturi şi obligaţii legale ale părţilor în timpul executării CIM  
Conform Codului muncii, salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege, 

iar orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor 

sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate. 
Nu numai salariaţii au drepturi, ci şi angajatorii. De asemenea, şi salariaţii, şi angajatorii au 

anumite obligaţii expres prevăzute de Codul muncii. 

Principalele drepturi ale salariatului sunt: 

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; 

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. 

Principalele drepturi ale angajatorului sunt: 

a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; 

b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii; 

c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; 

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit 

legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern; 

f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a 

realizării acestora. 

Principalele obligaţii ale salariatului: 

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 

Principalele obligaţii ale angajatorului: 

a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 

desfăşurarea relaţiilor de muncă; 

b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor 

de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 

c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă 

aplicabil şi din contractele individuale de muncă; 
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d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia 

informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea 

unităţii. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă 

aplicabil; 

e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor 

susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora; 

f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze 

contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 

g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de 

lege; 

h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; 

i)  să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. 

6.9.    Suspendarea contractului individual de muncă 
Suspendarea contractului individual de muncă este acea stare a contractului individual de muncă 

în care, deşi contractul este în fiinţă, munca nu se prestează şi, în consecinţă, plata salariului nu 

este datorată.  
Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părţilor sau 

prin actul unilateral al uneia dintre părţi. 

Pe durata suspendării, deşi nu se prestează munca şi nici salariul nu se plăteşte, pot continua să 

existe alte drepturi şi obligaţii derivate din raporturile de muncă, dacă acestea sunt prevăzute prin 

legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau 

prin regulamente interne. 

Suspendarea de drept: 
Contractul individual de muncă se suspendă de drept, adică în temeiul legii, în următoarele 

situaţii: 

a) concediu de maternitate; 

b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă; 

c) carantină; 

d) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe 

durata mandatului; 

e) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat; 

f) forţă majoră; 

g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală; 

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

necesare pentru exercitarea profesiei (dacă, în termen de 6 luni de la data suspendării, salariatul 

nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, 

contractul individual de muncă încetează de drept); 

i) în alte cazuri, numai dacă sunt expres prevăzute de lege. 

Suspendarea prin acordul părţilor 
Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul concediilor 

fără plată pentru studii sau pentru interese personale. 

Suspendarea din iniţiativa salariatului 

 Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în următoarele 

situaţii: 

a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu 

handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; 

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

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

c) concediu paternal; 

d) concediu pentru formare profesională; 

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

sau local, pe toată durata mandatului; 

f)  participarea la grevă. 
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Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale 

salariatului, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual 

de muncă, precum şi prin regulamentul intern. 

Suspendarea din iniţiativa angajatorului: 

Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele 

situaţii: 

a)  pe durata cercetării disciplinare prealabile; 

b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost 

trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea 

definitivă a hotărârii judecătoreşti; 

c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, 

pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare; 

d) pe durata detaşării; 

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

necesare pentru exercitarea profesiilor. 

6.10. Modificarea contractului individual de muncă 
Clauzele esenţiale ale contractului individual de muncă nu pot fi modificate, în principiu, decât cu 

acordul ambelor părţi, care se materializează în mod normal, printr-un act adiţional (Anexa 2). 

Modificarea unilaterală a unei clauze esenţiale a contractului individual de muncă de către 

angajator este lovită de nulitate (Anexa.3). 

Există însă şi cazuri în care angajatorul poate dispune în mod unilateral modificarea anumitor 

elemente ale contractului individual de muncă, iar salariatul este obligat să se supună acestor 

modificări, cum sunt: 

a) delegarea, care reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către 

salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de 

muncă. Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 

luni şi se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai 

cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv 

pentru sancţionarea disciplinară a acestuia. Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de 

transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de 

contractul colectiv de muncă aplicabil; 

b) detaşarea, care reprezintă schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia 

angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod 

excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu consimţământul scris al 

salariatului. Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an. În mod excepţional, 

perioada detaşării poate fi prelungită pentru motive obiective ce impun prezenţa salariatului la 

angajatorul la care s-a dispus detaşarea, cu acordul ambelor părţi, din 6 în 6 luni. Salariatul poate 

refuza detaşarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepţional şi pentru motive personale 

temeinice. Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o 

indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă 

aplicabil. Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s-a dispus 

detaşarea. Pe durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de 

drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este 

detaşat. Angajatorul care detaşează are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca 

angajatorul la care s-a dispus detaşarea să îşi îndeplinească integral şi la timp toate obligaţiile faţă 

de salariatul detaşat. Dacă angajatorul la care s-a dispus detaşarea nu îşi îndeplineşte integral şi la 

timp toate obligaţiile faţă de salariatul detaşat, acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a 

dispus detaşarea. În cazul în care există divergenţă între cei doi angajatori sau niciunul dintre ei 

nu îşi îndeplineşte obligaţiile legale, salariatul detaşat are dreptul de a reveni la locul său de 

muncă de la angajatorul care l-a detaşat, de a se îndrepta împotriva oricăruia dintre cei doi 

angajatori şi de a cere executarea silită a obligaţiilor neîndeplinite; 

c)  trecerea temporară într-o altă muncă, care poate fi o modificare temporară a locului şi 

felul muncii în cazul unor situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură 

de protecţie a salariatului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul muncii. 
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6.11. Răspunderea disciplinară  
Răspunderea disciplinară este răspunderea pe care o poartă salariatul care încalcă, cu vinovăţie, 

normele care reglementează activitatea la locul de muncă sau în legătură cu munca, înscrise în 

acte normative, regulamentul intern, contractul individual şi/sau colectiv de muncă sau care nu 

îndeplineşte ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. 

Abaterea disciplinară   

Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care poate consta într-o acţiune sau într-

o inacţiune a salariatului. De exemplu, o întârziere cât de mică la programul de lucru poate fi o 

abatere disciplinară, dacă angajatorul adoptă o politică de toleranţă zero în privinţa întârzierilor. 

Neexecutarea unei dispoziţii date de superiorul iertarhic poate constitui, de asemenea, abatere 

disciplinară.   

Sancţiunile disciplinare  

Există sancţiuni cu caracter general, prevăzute de Codul muncii, care se pot aplica oricărui 

salariat, precum şi sancţiuni cu caracter special, prevăzute în statutele profesionale aplicabile unor 

anumite sectorare de muncă sau profesii (de ex., sancţiuni disciplinare aplicabile magistraţilor, 

avocaţilor, personalului didactic, etc.). În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin 

lege specială, se stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta. 

Sancţiunile disciplinare generale sunt următoarele : 

a) avertismentul scris; 

b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 

d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-

3 luni cu 5-10%; 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

Sancţiuni disciplinare speciale sunt prevăzute de statutele profesionale stabilite prin legi speciale.  

Amenzile disciplinare sunt interzise. 

Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. 

Acţiunea disciplinară 
Acţiunea disciplinară este un drept al angajatorului  izvorât din contractul individual de muncă, 

având ca scop de a asigura eficienţa combaterii unor conduite dăunătoare procesului muncii, de a 

garanta stabilirea exactă a faptelor şi de a asigura dreptul la apărare al salariaţilor în cauză. 

Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia avertismentului scris, nu poate fi 

dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. 

Cercetarea disciplinară 

Cercetarea disciplinară este procedura în cadrul căreia salariatul îşi poate exercita efectiv dreptul 

la apărare şi pe care angajatorul este obligat să o parcurgă pentru a putea aplica în mod valabil o 

sancţiune disciplinară. În funcţie de ceea ce este prevăzut, după caz, în regulamentul intern sau în 

contractul colectiv de muncă, cercetarea disciplinară poate fi efectuată de o comisie sau de o 

singură persoană. 

Comisia, sau după caz, persoana împuternicită, trebuie să convoace salariatul, în scris, în vederea 

efectuării cercetării. Convocarea trebuie să cuprindă, obligatoriu, obiectul, data, ora şi locul 

întrevederii.  

Salariatul are obligaţia să se prezinte la data, ora şi locul întrevederii şi, în cursul cercetării, are 

dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa, precum şi să aducă probe în 

sprijinul susţinerilor în apărare. Salariatul are dreptul de a fi asistat, la cererea sa, de către un 

reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 

Dacă salariatul nu se poate prezenta la data şi ora la care a fost convocat, trebuie să anunţe care 

este motivul obiectiv care face imposibilă prezentarea sa la efectuarea cercetării. Dacă salariatul 

nu se prezintă la convocare şi nu are nici un motiv obiectiv care să justifice absenţa sa, 

angajatorul poate să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării prealabile. 

Dacă salariatul, deşi dă curs convocării, refuză să coopereze pentru efectuarea cercetării, atunci 

comisia sau, după caz, persoana împuternicită are dreptul de a întocmi un proces-verbal în acest 
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sens, iar angajatorul este îndreptăţit a proceda la sancţionarea salariatului, cercetarea prealabilă 

considerându-se efectuată. 

 

Decizia de sancţionare   

Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii 

disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

În decizie se cuprind în mod obligatoriu: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

b precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de 

muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat; 

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea; 

d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 

e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 

f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 

Lipsa unuia din elementele enumerate mai sus atrage sancţiunea nulităţii absolute a deciziei. 

Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii 

şi produce efecte de la data comunicării. 

Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al 

primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. 

Contestarea deciziei de sancţionare     

Salariatul sancţionat poate contesta decizia de sancţionare în termen de 30 de zile de la data la 

care a primit-o.  

Depăşirea termenului face ineficientă orice contestaţie. În termeni juridici, salariatul este decăzut 

din dreptul de a formula contestaţie. 

Contestaţia poate fi depusă la sediul instanţei sau expediată prin poştă. 

Contestaţia este scutită de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar.  

6.12. Răspunderea patrimonială  
Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, 

pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.  

Salariatul are obligaţia de a restitui angajatorului sumele încasate şi nedatorate de acesta, în 

situaţia în care a primit o sumă de bani cu titlu de salariu, premiu sau indemnizaţie, bunuri, la 

care nu era îndreptăţit să le primească, sau i s-au prestat servicii, fără să fi fost îndreptăţit. 

Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute care nu 

puteau fi înlăturate, de starea de necesitate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal 

al serviciului sau survenite în executarea ordinului de serviciu. 

6.13. Încetarea contractului individual de muncă  
Contractul individual de muncă poate înceta : 

a) de drept; 

b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea; 

c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ 

prevăzute de lege. 

Încetarea de drept a CIM are loc : 

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

angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul şi-a încetat existenţa conform legii; 

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

interdicţie a salariatului sau a angajatorului persoană fizică; 

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

pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate, pensiei 

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

de pensionare; 

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

nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă; 
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e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane 

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

judecătoreşti de reintegrare; 

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

definitive a hotărârii judecătoreşti; 

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

ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei; 

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

pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a 

dispus interdicţia; 

i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată; 

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

cuprinsă între 15 şi 16 ani. 

Pentru situaţiile prevăzute la lit. c)-j), constatarea cazului de încetare de drept a contractului 

individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, prin 

decizie a angajatorului, şi se comunică persoanelor aflate în situaţiile respective în termen de 5 

zile lucrătoare. 

Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului. 

Concedierea poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru motive 

care nu ţin de persoana salariatului. 

Legea interzice concedierea: 

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

rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau 

responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală; 

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

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

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

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

cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere; 

f) pe durata concediului de maternitate; 

g) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul 

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

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

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

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

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

disciplinare repetate, săvârşite de către acel salariat; 

j) pe durata efectuării concediului de odihnă. 

Interdicţiile enumerate la lit. c) – j) nu subzistă în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca 

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

Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului poate fi dispusă de angajator 

dacă: 

a) salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii, 

ca sancţiune disciplinară; 

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

Codului de procedură penală; 

c) prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată că salariatul nu mai este 

apt fizic şi/sau psihic să îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat; 

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

Atunci când concedierea intervine pentru unul dintre motivele arătate la lit. b)-d), angajatorul are 

obligaţia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data 

constatării cauzei concedierii. Elementele pe care trebuie să le conţină obligatoriu decizia sunt 

menţionate în Anexa 4. 



GHIDUL MILITANTULUI SINDICAL                                                                                                                              C.N.S. „Cartel ALFA“ 

 122   

În cazul prevăzut la lit. d), concediere poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a 

salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil 

sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern. 

Atunci când concedierea se dispune pentru inaptitudine sau necorespundere profesională, 

angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, 

compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul 

de medicină a muncii. Salariatul trebuie să-şi manifeste în scris consimţământul cu privire la noul 

loc de muncă oferit, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului. Dacă 

angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante, el are obligaţia de a solicita sprijinul agenţiei 

teritoriale de ocupare a forţei de muncă în vederea redistribuirii salariatului. În cazul în care 

salariatul nu îşi manifestă consimţământul în termenul de 3 zile ori, după caz, după notificarea 

cazului către agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă, angajatorul poate dispune 

concedierea salariatului. 

Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului 

individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau 

mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia. Concedierea pentru motive care nu ţin de 

persoana salariatului poate fi individuală sau colectivă. 

Concedierea este colectivă atunci când, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, din unul sau 

mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului, sunt concediaţi: 

a) cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi mai mult de 20 de 

salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi; 

b) cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 100 de 

salariaţi, dar mai puţin de 300 de salariaţi; 

c) cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 300 de 

salariaţi. 

La stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediaţi colectiv se iau în calcul şi acei salariaţi 

cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din iniţiativa angajatorului, din unul sau mai 

multe motive, fără legătură cu persoana salariatului, cu condiţia existenţei a cel puţin 5 

concedieri. 

Angajatorul care intenţionează să efectueze concedieri colective are obligaţia de a parcurge o 

procedură de consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, cel puţin cu 

privire la metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului 

de salariaţi care vor fi concediaţi, şi la atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la 

măsuri sociale care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională 

a salariaţilor concediaţi. 

După concediere, în termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariaţii concediaţi 

prin concediere colectivă au dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe posturile reînfiinţate în 

aceeaşi activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă, angajatorul având obligaţia de a 

transmite salariaţilor care au fost concediaţi de pe posturile a căror activitate este reluată în 

aceleaşi condiţii de competenţă profesională o comunicare scrisă, prin care sunt informaţi asupra 

reluării activităţii. Salariaţii au la dispoziţie un termen de maximum 5 zile calendaristice de la 

data comunicării angajatorului, pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la locul 

de muncă oferit. 

Procedura de concediere colectivă şi drepturile derivate, descrise mai sus, nu se aplică salariaţilor 

din instituţiile publice şi autorităţile publice. 

Preavizul este o perioadă de timp de care au dreptul să beneficieze, în anumite situaţii, atât 

salariatul, cât şi angajatorul, înainte de a se pune capăt relaţiei de muncă dintre cele două părţi. 

Salariaţii care sunt concediaţi pentru motive care nu se datorează voinţei lor beneficiază de 

dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare. Persoanele concediate pentru 

necorespundere profesională în timpul perioadei de probă nu beneficiază de acest drept. 

Pe durata preavizului, contractul individual de muncă continuă să îşi producă toate efectele. 

În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul 

de preaviz va fi suspendat corespunzător. 
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Demisia este un act unilateral de voinţă a salariatului prin care acesta pune capăt relaţiei de 

muncă. Salariatul trebuie să notifice în scris angajatorului încetarea contractului individual de 

muncă, după împlinirea unui termen de preaviz (Anexa 5). Salariatul are dreptul de a nu motiva 

demisia. Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. Dacă angajatorul refuză 

înregistrarea demisiei, salariatulare dreptul de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă. 

Durata preavizului este cea convenită de părţi în contractul individual de muncă sau, după caz, 

cea prevăzută în contractele colective de muncă aplicabile şi nu poate fi mai mare de 20 de zile 

lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare 

pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere. 

Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data 

renunţării totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv. 

Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate 

prin contractul individual de muncă (Anexa 6). 

6.14. Munca la domiciliu 
Prin contractual individual de muncă se poate conveni ca salariatul să îndeplinească la domiciliul 

său atribuţiile specifice funcţiei deţinute. Acest lucru trebuie specificat expres în CIM. 
Salariaţii cu munca la domiciliu îşi stabilesc singuri programul de lucru, dar în CIM trebuie 

prevăzut programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului 

său şi modalitatea concretă de realizare a controlului. 
În CIM mai trebuie să se precizeze, de asemenea, obligaţia angajatorului de a asigura transportul la 

şi de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în 

activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează. 

6.15. Contractul individual de muncă cu timp parţial 
CIM cu timp parţial este acela prin care salariatul are obligaţia de a lucra un număr mai mic de 

ore decât numărul normal de ore de lucru, calculate săptămânal sau ca medie lunară.  
CIM cu timp parţial pot fi încheiate atât pe durată nedeterminată, cât şi pe durată determinată.  

În contractul individual de muncă cu timp parţial trebuie cuprinse, în afara elementelor esenţiale 

dintr-un CIM cu timp integral şi următoarele: 

a) durata muncii şi repartizarea programului de lucru; 

b) condiţiile în care se poate modifica programul de lucru; 

c) interdicţia de a efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte 

lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor 

acestora. 

Dacă elementele prevăzute mai sus nu sunt precizate, contractul se consideră a fi încheiat pentru 

normă întreagă. 

Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parţial se bucură de drepturile salariaţilor cu 

normă întreagă, în condiţiile prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă aplicabile. 

Drepturile salariale se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite 

pentru programul normal de lucru. 

Angajatorul este obligat ca, în măsura în care este posibil, să ia în considerare cererile salariaţilor 

de a se transfera fie de la un loc de muncă cu normă întreagă la unul cu fracţiune de normă, fie de 

la un loc de muncă cu fracţiune de normă la un loc de muncă cu normă întreagă sau de a-şi mări 

programul de lucru, în cazul în care apare această oportunitate. Angajatorul este obligat să 

informeze dint timp cu privire la apariţia unor astfel de oportunităţi, printr-un anunţ afişat la 

sediul său.  O copie a anunţului se transmite şi sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor. 

6.16. Munca prin agent de muncă temporară 
Munca prin agent de muncă temporară este munca prestată de un salariat temporar care a încheiat 

un contract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară şi care este pus la dispoziţia 

utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia din urmă. 

Salariatul temporar este persoana care a încheiat un contract de muncă temporară cu un agent de 

muncă temporară, în vederea punerii sale la dispoziţia unui utilizator pentru a lucra temporar sub 

supravegherea şi conducerea acestuia din urmă. 
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Agentul de muncă temporară este o persoană juridică autorizată de Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale.  

Misiunea de muncă temporară înseamnă acea perioadă în care salariatul temporar este pus la 

dispoziţia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia, pentru 

executarea unei sarcini precise şi cu caracter temporar. 

Misiunea de muncă temporară se stabileşte pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 de 

luni. Durata misiunii de muncă temporară poate fi prelungită pe perioade succesive care, adăugate 

la durata iniţială a misiunii, nu poate conduce la depăşirea unei perioade de 36 de luni. 

Agentul de muncă temporară pune la dispoziţia utilizatorului un salariat angajat prin contract de 

muncă temporară, în baza unui contract de punere la dispoziţie încheiat în formă scrisă, care 

trebuie să cuprindă: 

a) durata misiunii; 

b) caracteristicile specifice postului, în special calificarea necesară, locul executării misiunii şi 

programul de lucru; 

c) condiţiile concrete de muncă; 

d) echipamentele individuale de protecţie şi de muncă pe care salariatul temporar trebuie să le 

utilizeze; 

e) orice alte servicii şi facilităţi în favoarea salariatului temporar; 

f) valoarea comisionului de care beneficiază agentul de muncă temporară, precum şi remuneraţia 

la care are dreptul salariatul; 

g) condiţiile în care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispoziţie de un agent de 

muncă temporară. 

Orice clauză prin care se interzice angajarea de către utilizator a salariatului temporar după 

îndeplinirea misiunii este nulă. 

Salariaţii temporari au acces la toate serviciile şi facilităţile acordate de utilizator, în aceleaşi 

condiţii ca şi ceilalţi salariaţi ai acestuia. 

Utilizatorul este obligat să asigure salariatului temporar dotarea cu echipamente individuale de 

protecţie şi de muncă, cu excepţia situaţiei în care prin contractul de punere la dispoziţie dotarea 

este în sarcina agentului de muncă temporară. 

Utilizatorul nu poate beneficia de serviciile salariatului temporar, dacă urmăreşte să înlocuiască 

astfel un salariat al său al cărui contract de muncă este suspendat ca urmare a participării la grevă. 

Contractul de muncă temporară este un contract individual de muncă ce se încheie în scris între 

agentul de muncă temporară şi salariatul temporar, pe durata unei misiuni. 

În contractul de muncă temporară se precizează, în afara elementelor esenţiale generale, condiţiile 

în care urmează să se desfăşoare misiunea, durata misiunii, identitatea şi sediul utilizatorului, 

precum şi cuantumul şi modalităţile remuneraţiei salariatului temporar. Contractul de muncă 

temporară se poate încheia şi pentru mai multe misiuni, fără a se putea depăşi 36 de luni. Pentru 

fiecare nouă misiune între părţi se încheie un contract de muncă temporară. 

Agentul de muncă temporară poate încheia cu salariatul temporar un contract de muncă pe durată 

nedeterminată, situaţie în care în perioada dintre două misiuni salariatul temporar se află la 

dispoziţia agentului de muncă temporară. 

Pe toată durata misiunii, salariatul temporar beneficiază de salariul plătit de agentul de muncă 

temporară. Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune se stabileşte prin 

negociere directă cu agentul de muncă temporară şi legea prevede că nu poate fi mai mic decât 

salariul minim brut pe ţară garantat în plată. 

Obligaţia de a reţine şi vira toate contribuţiile şi impozitele datorate de salariatul temporar către 

bugetele statului revine agentului de muncă temporară. În cazul în care în termen de 15 zile 

calendaristice de la data la care obligaţiile privind plata salariului şi cele privind contribuţiile şi 

impozitele au devenit scadente şi exigibile, iar agentul de muncă temporară nu le execută, ele vor 

fi plătite de utilizator, în baza solicitării salariatului temporar. 

Prin contractul de muncă temporară se poate stabili o perioadă de probă pentru realizarea 

misiunii, care poate fi între două zile şi 30 de zile lucrătoare (în funcţie de durata contractului de 

muncă temporară). 
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Contractul de muncă temporară încetează la terminarea misiunii pentru care a fost încheiat sau 

dacă utilizatorul renunţă la serviciile sale înainte de încheierea misiunii, în condiţiile contractului 

de punere la dispoziţie. 

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

muncă. 

Agentul de muncă temporară care concediază salariatul temporar înainte de termenul prevăzut în 

contractul de muncă temporară, pentru alte motive decât cele disciplinare, are obligaţia de a 

respecta reglementările legale privind încetarea contractului individual de muncă pentru motive 

care nu ţin de persoana salariatului. 

Agenţii de muncă temporară nu au dreptul de a percepe vreo taxă salariaţilor temporari în 

schimbul demersurilor în vederea recrutării acestora de către utilizator sau pentru încheierea unui 

contract de muncă temporară. 

6.17. Acte normative şi bibliografie suplimentară 

 Codul muncii (Legea nr. 53/2033, republicată, M.Of. nr. 345/18.05.2011); 

 Ordinul MMFPS nr. 64/2003 privind modelul-cadru al contractului individual de 

muncă; 

 Ordinul MMFPS nr. 1616/2011 privind modificarea şi completarea modelului-cadru 

al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii 

şi solidarităţii sociale nr. 64/2003; 

 H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în 

străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi 

completările ulterioare (H.G. nr. 606/1996 , M.Of. nr. 177 din 05/08/1996;  H.G. nr. 

420/1998 , M.Of. nr. 278 din 27/07/1998; H.G. nr. 359/1999 , M.Of. nr. 212 din 

14/05/1999; H.G. nr. 313/2001 , M.Of. nr. 133 din 19/03/2001; H.G. nr. 587/2002 , 

M.Of. nr. 439 din 24/06/2002; H.G. nr. 436/2002 , M.Of. nr. 321 din 15/05/2002; 

H.G. nr. 1257/2002 , M.Of. nr. 832 din 19/11/2002; H.G. nr. 1570/2003 , M.Of. nr. 16 

din 08/01/2004; H.G. nr. 740/2004 , M.Of. nr. 446 din 19/05/2004; H.G. nr. 741/2004 

, M.Of. nr. 446 din 19/05/2004; H.G. nr. 90/2004 , M.Of. nr. 120 din 10/02/2004; 

H.G. nr. 1815/2004 , M.Of. nr. 1037 din 09/11/2004; H.G. nr. 1162/2004 , M.Of. nr. 

695 din 02/08/2004; H.G. nr. 2452/2004 , M.Of. nr. 18 din 06/01/2005; H.G. nr. 

953/2005 , M.Of. nr. 774 din 25/08/2005; Legea nr. 118/2010 , M.Of. nr. 441 din 

30/06/2010; H.G. nr. 754/2011 , M.Of. nr. 553 din 04/08/2011.); 

 Legea nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naţionale; 

 O.U.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de 

către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările ulterioare; 

 Revista română de dreptul muncii, numerele 4, 5, 6, 7/2011 

lnk:HOT%20GUV%20606%201996%200
lnk:HOT%20GUV%20420%201998%200
lnk:HOT%20GUV%20420%201998%200
lnk:HOT%20GUV%20420%201998%200
lnk:HOT%20GUV%20359%201999%200
lnk:HOT%20GUV%20313%202001%200
lnk:HOT%20GUV%20587%202002%200
lnk:HOT%20GUV%20436%202002%200
lnk:HOT%20GUV%201257%202002%200
lnk:HOT%20GUV%201570%202003%200
lnk:HOT%20GUV%20740%202004%200
lnk:HOT%20GUV%20741%202004%200
lnk:HOT%20GUV%2090%202004%200
lnk:HOT%20GUV%201815%202004%200
lnk:HOT%20GUV%201162%202004%200
lnk:HOT%20GUV%202452%202004%200
lnk:HOT%20GUV%20953%202005%200
lnk:HOT%20GUV%20953%202005%200
lnk:HOT%20GUV%20953%202005%200
lnk:LEG%20PRL%20118%202010%200
lnk:HOT%20GUV%20754%202011%200
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Anexa 1 - Model contract individual de muncă 

 

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
)

 

încheiat şi înregistrat sub nr. .../... în registrul general de evidenţă a salariaţilor 

 

A. Părţile contractului 

Angajator - persoana juridică/fizica ............................................., cu sediul/domiciliul în 

................................, înregistrată la registrul comerţului/autorităţile administraţiei publice din …......... sub 

nr. ....., cod fiscal ..................., telefon ...................., reprezentată legal prin ........................, în calitate de 

...................., 

şi 

Salariatul/salariata - domnul/doamna ......................................, domiciliat/domiciliată în localitatea 

............................, str. .......................... nr. ...., judeţul ..........., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de 

identitate/paşaportului seria ...... nr. ……......., eliberat/eliberată de .................... la data de ................., CNP 

.........................., autorizaţie de muncă/permis de şedere în scop de muncă seria ........ nr. .......... din data 

..............., 

am încheiat prezentul contract individual de munca în următoarele condiţii asupra cărora am convenit: 

B. Obiectul contractului: ............................................................................................... 

C. Durata contractului: 

a) nedeterminată, salariatul/salariata ....................... urmând să înceapă activitatea la data de 

....................; 

b) determinată, de ........... luni, pe perioada cuprinsă între data de .................... şi data de 

........................../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post. 

D. Locul de muncă 
1. Activitatea se desfăşoară la (secţie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.) 

.................................. din sediul social/punctul de lucru/alt loc de muncă organizat al angajatorului 

........................" 

2. În lipsa unui loc de muncă fix, salariatul va desfăşura activitatea astfel: ............................... 

E. Felul muncii 

Funcţia/meseria ........................................ conform Clasificarii ocupatiilor din România 

F. Atribuţiile postului 
Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexa la contractul individual de munca 

 F
1
. Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului: 

..................................................................................................................................  

G. Condiţii de muncă 

1. Activitatea se desfăşoară în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 

31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în 

condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase. 

2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit 

Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

H. Durata muncii 

1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi, ............ ore/saptamana. 

a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: 

.................... (ore zi/ore noapte/inegal). 

b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv 

de munca aplicabil. 

2. O fracţiune de norma de .......... ore/zi, .......... ore/săptămână. 

a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: .................... (ore zi/ore noapte). 

b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv 

de muncă aplicabil. 

c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări 

urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora. 

                                                 
)

 - Aprobat prin Ordinul MMFPS nr. 64/2003, modificat prin Ordinul MMFPS nr. 1616/2011 
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I. Concediul 

Durata concediului anual de odihna este de .................... zile lucrătoare, în raport cu durata muncii 

(normă întreagă, fracţiune de normă). 

De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ............ . 

J. Salariul 

   1. Salariul de bază lunar brut:...................... lei 

   2. Alte elemente constitutive: 

   a) sporuri ..............................................; 

   b) indemnizaţii .........................................; 

   b
1
)prestaţii suplimentare în bani........................; 

   b
2
)modalitatea prestaţiilor suplimentare în natură.......; 

   c) alte adaosuri ........................................; 

3. Orele suplimentare prestate în afară programului normal de lucru sau în zilele în care 

nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se 

plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii 

nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ............ . 

K. Drepturi specifice legate de sănătatea şi securitatea în munca: 

a) echipament de protecţie ....................; 

b) echipament de lucru ..........................; 

c) antidoturi ..............................................; 

d) alimentaţie de protecţie ......................; 

e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în munca 

............... . 

L. Alte clauze: 

a) perioada de probă este de .............. zile calendaristice; 

b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de .............. zile lucrătoare, conform Legii nr. 

53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă; 

c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile lucrătoaree, conform Legii nr. 53/2003 - 

Codul muncii sau contractului colectiv de muncă aplicabil; 

d) în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile 

prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi şi în contractul individual 

de muncă; 

e) alte clauze. 

M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor 

1. 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 securitate şi sănătate în muncă; 

f) dreptul la acces la formare profesională. 

2. 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 fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 

d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; 

e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu. 

3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: 

a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; 

b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit 

legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern; 

d) să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale salariatului. 

4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 
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a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii 

activităţii; 

a
1
) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din 

contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;  

b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor 

de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 

c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 

desfăşurarea relaţiilor de muncă; 

d) să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv 

activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi specialitate; 

e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului. 

N. Dispoziţii finale 

Prevederile prezentului contract individual de munca se completează cu dispoziţiile Legii nr. 

53/2003 - Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul 

angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr. ...../....... la Inspectoratul teritorial 

de muncă al judeţului.............../Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. Orice modificare privind 

clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act 

adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este 

prevăzută în mod expres de lege. Prezentul contract individual de munca s-a încheiat în două exemplare, 

câte unul pentru fiecare parte. 

O. Conflictele în legatura cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea 

prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material 

şi teritorial, potrivit legii. 
     

      Angajator        Salariat 

.............................................     .............................................. 

     Reprezentant legal       Semnătura 

............................................     .............................................. 

 Data 

 ............................ 

 

    Pe data de ........................ prezentul contract încetează în temeiul art. ....... din Legea nr. 53/2003, 

republicată, în urma îndeplinirii procedurii legale.  

 

     

Angajator, 

...................  
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Anexa 2 - Exemple
17

 de modificări prin act adiţional la contractul individual de 

muncă 

 

ACT ADIŢIONAL LA 

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 

înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor sub nr. .../... 

 

A. Părţile contractului 

Angajator - persoana juridică/fizica ............................................., cu sediul/domiciliul în 

................................, înregistrată la registrul comerţului/autorităţile administraţiei publice din …......... sub 

nr. ....., cod fiscal ..................., telefon ...................., reprezentată legal prin ........................, în calitate de 

...................., 

şi 

Salariatul/salariata - domnul/doamna ......................................, domiciliat/domiciliată în 

localitatea ............................, str. .......................... nr. ...., judeţul ..........., posesor/posesoare al/a 

buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ...... nr. ……......., eliberat/eliberată de .................... la data 

de ................., CNP .........................., autorizaţie de muncă/permis de şedere în scop de muncă seria ........ 

nr. .......... din data ..............., 

de comun acord am convenit asupra modificării următoarelor clauze ale contractului individual de muncă:  

I.  La punctul C. Durata contractului:  

Se modifică durata contractului, din „determinată, de ….., luni, pe perioada cuprinsă între 

data de ….. şi data de ….." în „nedeterminată”, începând cu data de…… 

II. La punctul D. Locul de muncă 
Se modifică punctul 1, urmând să aibă următoarea redactare: 

Activitatea se desfăşoară la biroul X din cadrul serviciului Z.  

III.  La punctul H. Durata muncii 

Se modifică durata muncii, după cum urmează: 

1. O norma intreagă, durata timpului de lucru fiind de 40 ore/săptămână. 

a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: 

 luni, marţi şi miercuri, 10 ore/zi; 

 joi, vineri, 5 ore/zi; 

 sâmbătă, duminică, repaus săptămânal. 

 

IV. Modificările de la punctele II şi III intră în vigoare începând cu data de 1 a lunii 

următoare.  

sau 

IV. Modificările de la punctele II şi III intră în vigoare începând cu data de ……..  

sau 

IV. Prezentul act adiţional a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte şi intră în vigoare începând cu data de ……..  

 

 

         Angajator        Salariat 

.............................................     .............................................. 

     Reprezentant legal       Semnătura 

............................................     .............................................. 

 Data 

 ............................ 

                                                 
17

 - Oricare ar fi stilul de redactare adoptat pentru modificări, trebuie avut grijă ca să fie clar în ce constă fiecare 

modificare şi de când începe să producă efecte. 
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Anexa 3 - Lista clauzelor CIM care nu pot fi modificate unilateral de angajator 

Clauzele CIM care nu pot fi modificate unilateral de angajator 

1. durata contractului; 

2. locul muncii; 

3. felul muncii; 

4. condiţiile de muncă; 

5. salariul; 

6. timpul de muncă şi timpul de odihnă. 

 

Anexa 4 - Elemente obligatorii ale deciziei de concediere 

 

LISTA 

elementelor obligatorii ale deciziei de concediere  

 

Termene de respectat: 

1.30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii, dacă aceasta este una din 

următoarele: 

a) salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile 

Codului de procedură penală; 

b) s-a constatat, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, inaptitudinea fizică 

şi/sau psihică a salariatului, ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare 

locului de muncă ocupat; 

c) salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat; 

2.30 de zile calendaristice de la data constatării răspunderii disciplinare a salariatului, dar nu 

mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii abaterii. 

Nerespectarea termenelor este sancţionată cu decăderea angajatorului din dreptul de a emite 

decizia de sancţionare. Dacă totuşi decizia este emisă, salariatul poate obţine anularea ei în 

instanţă. 

Elemente de conţinut: 

 

1. În cazurile prevăzute la pct. 1 de mai sus: 

a) motivele de fapt care au condus la emiterea deciziei ; 

b) temeiul de drept (menţionarea expresă a articolului din Codul muncii, în baza căruia se 

decide concedierea); 

c) termenul în care poate fi contestată decizia; 

d) menţionarea instanţei la care se poate adresa contestaţia.   

2. În cazurile prevăzute la pct. 2 de mai sus: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de 

muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat; 

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea; 

d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 

e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 

f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 

Absenţa din decizie a oricăruia dintre elementele de conţinut menţionate mai sus este 

sancţionată cu nulitatea absolută a deciziei. Cu alte cuvinte, omisiunea nu mai poate fi 

completată după comunicarea deciziei salariatului, iar instanţa va constata nulitatea şi va 

repune părţile în situaţia anterioară. 
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Anexa 5 - Notificare demisie cu preaviz 
Domnului/doamnei………………………………………… 

Funcţia …………………………………………………….. 

Unitatea …………………………………………………… 

Stimate domnule/doamnă ……… (funcţia), 

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………….. angajat în funcţia de 

…………………….. prin contractul idividual de muncă înregistrat în registrul general de 

evidenţă a salariaţilor sub nr. …………, prin prezenta vă notific demisia mea. 

Potrivit prevederilor art. ….. din CIM (sau CCM, după caz),  preavizul în cazul funcţiei pe 

care o îndeplinesc este de … zile, astfel încât data de ……….. va fi ultima zi de lucru. 

Vă rog să dispuneţi cele necesare pentru ca, în ultima zi de lucru cel târziu, să mi se achite 

drepturile băneşti la zi. 

Deoarece până în prezent nu am efectuat nici o zi din concediul de odihnă cuvenit, vă rog 

să dispuneţi şi plata drepturilor băneşti rezultate din compesarea în bani a concediului de odihnă 

neefectuat. 

De asemenea, în temeiul art. 34, alin .5 din Codul muncii, republicat şi ale
18

 ….. vă rog 

să-mi eliberaţi o adeverinţă care să ateste activitatea pe care am desfăşurat-o, durata activităţii, 

salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate.  

Cu stimă, 

Nume, prenume 

Semnătură 

Data………….. 

 

Anexa 6 - Notificare demisie fără preaviz 
Domnului/doamnei………………………………………… 

Funcţia …………………………………………………….. 

Unitatea …………………………………………………… 

Stimate domnule/doamnă ……… (funcţia), 

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………….. angajat în funcţia de 

…………………….. prin contractul idividual de muncă înregistrat în registrul general de 

evidenţă a salariaţilor sub nr. …………, prin prezenta vă notific demisia mea. 

Azi, data prezentei, este ultima zi de lucru, întrucât, potrivit prevederilor art. 81, alin. 8 

din Codul muncii, „salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte 

obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă”, iar unitatea nu mi-a mai achitat 

drepturile băneşti din …………… (sau, după caz, alte obligaţii neîndeplinite de angajator) 

Vă rog să dispuneţi cele necesare pentru ca, în termen de 5 zile lucrătoare, să mi se achite 

drepturile băneşti la zi. 

Deoarece până în prezent nu am efectuat nici o zi din concediul de odihnă cuvenit, vă rog 

să dispuneţi şi plata drepturilor băneşti rezultate din compesarea în bani a concediului de odihnă 

neefectuat. 

De asemenea, în temeiul art. 34, alin .5 din Codul muncii, republicat şi ale
19

 ….. vă rog 

să-mi eliberaţi o adeverinţă care să ateste activitatea pe care am desfăşurat-o, durata activităţii, 

salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate.  

Cu stimă, 

Nume, prenume 

Semnătură 

 

 

                                                 
18

 - O.U.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice 

centrale şi locale, cu modificările ulterioare, dacă angajatorul este o autoritate publică, sau Legii nr. 16/1996 - Legea 

Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, în celelalte cazuri. 
19

 - O.U.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice 

centrale şi locale, cu modificările ulterioare, dacă angajatorul este o autoritate publică, sau Legii nr. 16/1996 - Legea 

Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, în celelalte cazuri. 
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Secţiunea 7. 

Salarizarea şi alte forme de remunerare 
 

7.1. Lista actelor normative 
Codul Muncii – Legea nr. 53/2003, republicată in M. Of. nr. 345 din 18 mai 2011,  

Legea 284/2010 

Legea 285/2010 

 

7.2 Salariul 
Salariul, element esenţial al contractului individual de muncă, reprezintă contraprestaţia muncii 

depuse de salariat în baza contractului individual de muncă, respectiv suma datorată de angajator 

salariatului pentru munca prestată sau serviciile aduse de salariat. 

În legislaţie se utilizează şi alţi termeni cum ar fi: remuneraţie, retribuţie, indemnizaţie sau soldă 

(specifică militarilor). 

Componentele salariului sunt, în principal, următoarele: 

- salariul de bază – constituie elementul principal al salariului şi se determină pentru fiecare 

salariat în raport de importanţa şi complexitatea atribuţiilor postului; nivelul studiilor; calificarea 

şi pregătirea profesională. 

7.2.1 Salariul de bază 

Salariul de bază reprezintă partea fixă a salariului, în funcţie de care se calculează celelalte 

drepturi ale salariaţilor (sporuri, indemnizaţia de conducere, salariul de merit, etc). 

- indemnizaţiile – constituie alături de sporuri şi adaosuri partea variabilă şi accesorie a salariului. 

Potrivit Codului Muncii, indemnizaţia este reglementată ca obligaţie a angajatorului în 

următoarele situaţii: 

 întreruperea temporară a activităţii, dacă salariaţii se află la dispoziţia angajatorului, 

indemnizaţia fiind de cel puţin 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă 

ocupat; 

 participarea la cursuri sau stagii de formare profesională iniţiate de angajator, dacă 

participarea presupune scoaterea integrală din activitate; 

 efectuarea concediului de odihnă – reprezintă suma de bani ce revine salariaţilor pentru 

perioada concediului de odihnă, care se calculează ca medie a drepturilor salariale din 

ultimele trei luni anterioare celei în care este efectuat concediul şi nu poate fi mai mică 

decât valoarea totală a drepturilor cuvenite pentru perioada respectivă; 

 delegarea şi detaşarea – reprezintă suma de bani cuvenită pentru compensarea cheltuielilor 

personale ale salariaţilor aflaţi în delegare sau detaşaţi. 

- sporurile – se acordă în raport de condiţiile în care se desfăşoară activitatea, de timpul de muncă, 

de vechimea concretizată în creşterea eficienţei economice a muncii prestate. 

7.2.2. Sporuri la salariul de bază 

 Principalele sporuri ce se acordă la salariul de bază sunt: 

 sporul pentru condiţii deosebite de muncă, grele, periculoase sau penibile, de 10% din 

salariu. Se acordă personalului care lucrează în condiţii de efort fizic ridicat, la 

temperaturi ridicate sau scăzute, la înălţime, la adâncime, în subteran, în alte condiţii de 

mediu unde atragerea şi menţinerea forţei de muncă se face cu dificultate. 

 sporul pentru condiţii nocive de muncă de 10% din salariu. În locurile de muncă unde 

există anumite condiţii vătămătoare sănătăţii este necesar sa se acorde o sumă în plus 

peste salariul de bază pentru atragerea şi menţinerea forţei de muncă, atât timp cât aceste 

condiţii vătămătoare se menţin. Lista locurilor de muncă pentru care se acordă acest spor 

se stabileşte pe categorii de condiţii nocive de către conducerea unităţii, la propunerea 

comitetului de sănătate şi securitate în muncă cu acordul sindicatului şi face parte din 

contractul colectiv de muncă. În principiu, locurile de muncă cu codiţii nocive se pot 

grupa în locuri de muncă unde: se dezvoltă pulberi nocive în procesul de producţie, se 
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folosesc diverse substanţe toxice, se amplifică zgomotele şi trepidaţiile, acţionează 

radiaţiile infraroşii, ionizate, luminoase şi ultraviolete, etc. Sporul se acordă pe baza 

determinărilor efectuate de organele de specialitate, din care să rezulte că nivelul noxelor 

depăşeşte limitele admise. 

 spor pentru munca suplimentară şi şi pentru munca depusă în zilele libere şi în zilele de 

sărbători legale. Munca suplimentară se efectuează în condiţiile stabilite de Codul Muncii, 

adică cu acordul salariatului şi în limita a 8 ore pe săptămână, cu excepţia cazului de forţă 

majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori 

înlăturării consecinţelor unui accident. Potrivit Codului Muncii, sporul pentru munca 

suplimentară se stabileşte prin negociere şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de 

bază. Munca prestată în zilele de repaus săptămânal are loc în mod excepţional, în cazul în 

care acordarea zilelor libere ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a 

activităţii. Pentru activitatea prestată în zilele de repaus săptămânal se prevede obligaţia 

angajatorului de a plăti un spor stabilit prin contractuli colectiv de muncă sau contractul 

individual de muncă, iar în cazul în care zilele de repaus săptămânal se acordă cumulat 

după o perioadă de 15 zile calendaristice, sporul este de 150% din salariul de bază. Pentru 

munca prestată în zilele de sărbători legale, sporul acordat este de cel puţin 100% din 

salariul de bază corespunzător muncii prestate în program normal de lucru. 

 spor pentru vechime în muncă de minim 5% din salariul de bază pentru 3 ani de vechime 

şi maxim 25% din salariul de bază pentru o vechime de peste 20 de ani 

 spor pentru munca de noapte. Codul Muncii prevede că munca prestată în intervalul orar 

22,00 – 06,00 este considerată muncă de noapte. salariaţii care prestează frecvent muncă 

de noapte au dreptul ori la reducerea programului de muncă cu o oră faţă de durata 

normală a unei zile de muncă, ori la un spor de 25% din salariul de bază, dacă timpul 

astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru 

Alte sporuri ce se pot acroda prin negociere colectivă sunt: sporul pentru exercitarea altei funcţii, 

spor de izolare, spor pentru folosirea frecventă a unei limbi străine, etc 

7.2.3. Adaosuri şi premii 

Adaosurile la salariu sunt întâlnite sub formă de: 

 adaosul de acord – reprezintă diferenţa dintre suma încasată potrivit formei de salarizare 

în caord practicată şi salariul de bază corespunzător timpului lucrat. Acest adaos este legat 

nemijlocit de producţia realizată şi se evidenţiază separat pe statul de plată. 

 premiile acordate din fondul de premiere. Premiile sunt adaosuri care nu se acordă în 

funcţie de condiţiile de muncă sau de situaţii speciale, ci în funcţie de contribuţia fiecărui 

salariat la realizarea scopului unităţii. Fiind o recompensă şi nu un drept al salariatului, 

premiile nu se negociază. 

 primele de vacanţă reglementate la nivel de unitate pot fi în sumă fixă sau procent din 

salariul de bază 

7.2.4. Calculul salariului de bază 

Salariul de bazã se calculeazã prin raportarea salariului de bază minim pe unitate ca coeficientul 

din grila de salarizare corespunzător postului ocupat de fiecare salriat, grilă aprobată prin 

negociere. 

7.3. Formele de organizare a muncii şi de salarizare 
Formele de organizare a muncii si de salarizare ce se pot aplica sunt următoarele: 

 în regie sau după timp; 

 în acord; 

 pe bază de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate; 

 alte forme specifice unităţii. 

       Organizarea muncii şi salarizarea în acord pot avea loc într-una din următoarele forme: 

 acord direct; 

 acord progresiv; 

 acord indirect. 

      Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv. 
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      Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce urmează să se aplice fiecărei activităţi 

se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate sau, după caz, instituţie. 

7.4. Indexarea salariilor 
Indexarea salariului se face în funcţie de indicii Institutului Naţional de Statistică. Sindicatele 

insistă asupra indexării salariilor în funcţie de nivelul inflaţiei 

7.5. Plata salariului 
Plata salariului reprezintă o obligaţie principală a angajatorului.  

Salariul se plăteşte cel puţin o dată pe lună, la data stabilită prin contractul individual de muncă, 

contractul colectiv de muncă aplicabil, sau regulamentul intern.  

Angajatorul are posibilitatea să plătească salariul în două tranşe (chenzinal), ultima plată 

denumită, de obicei, lichidare efectuându-se în prima parte a lunii următoare celei pentru care este 

datorat salariul. 

Modalităţile de plată a salariului sunt următoarele: 

 în numerar, prin casieria unităţii 

 prin virament în contul bancar al salariatului, dacă această posibilitate este prevăzută prin 

contractul colectiv de muncă aplicabil. 

Angajatorul are, de asemenea, posibilitatea de a face plata în natură a unei părţi din salariu, care 

se poate efectua numai în măsura în care aceasta este expres prevăzută în contractul colectiv de 

muncă aplicabil. În această situaţie, suma de bani care rămâne de plătit nu va fi mai mică decât 

salariul minim brut pe ţară. 

Plata salariului se face direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta pe bază de procură 

autentificată specială sau generală. 

În cazul decesului salariatului, ordinea persoanelor îndreptăţite să încaseze drepturile salariale 

neplătite este următoarea: 

 soţul supravieţuitor 

 copiii majori ai defunctului 

 părinţii acestuia 

 în cazul în care nu există niciuna dintre aceste categorii, drepturile salariale se vor plăti 

altor moştenitori, în condiţiile dreptului comun. 

7.6. Reţinerile din salariu 
Reţinerile din salariu sunt supuse unor reguli stricte, astfel încât nicio reţinere nu poate fi operată 

în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege. Orice altă reţinere în afara celor reprezentând 

contribuţiile legale şi impozitul determinate de angajator în sarcina salariatului, nu poate fi 

efectuată decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată 

printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. În accepţiunea legii, termenii enumeraţi 

mai sus au următoarele semnificaţii: 

 datorie scadentă – reprezintă datoria care a ajuns la termenul când era prevăzută plata 

 datorie lichidă – reprezintă datoria care are un cuantum bine determinat 

 datorie exigibilă – reprezintă datoria pentru care se poate solicita executarea întrucâ a 

ajuns la scadenţă. 

Întrucât Codul Muncii interzice reţinerile care au un alt temei decât hotărârea judecătorească 

definitivă şi irevocabilă, iar angajamentul de plată nu mai constituie titl executoriu pentru 

recuperarea prejudiciului, angajatorul nu are decât posibilitatea de a se adresa instanţei de 

judecată. 

În situaţia pluralităţii de creditori ai salariatului, se impune următoarea ordine în care vor fi 

efectuate plăţile: 

 obligaţiile de întreţinere, conform Codului Familiei. Potrivit art 84 din actul menţionat, 

obligaţia de întreţinere există între soţ şi soţie, părinţi şi copii, adoptator şi adoptat, bunici 

şi nepoţi, străbunici şi strănepoţi, fraţi şi surori, precum şi între alte persoane prevăzute de 

lege; 

 contribuţiile şi impozitele datorate către stat;  

 daunele cauzate proprietăţii prin fapte ilicite; 

 acoperirea altor datorii. 
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Plăţile astfel efectuate în decursul unei luni nu pot depăşi jumătate din salariul net de care 

beneficiază salariatul. Salariile şi celelalte drepturi băneşti cuvenite salariaţilor pot fi urmărite 

astfel: 

 până la 1/2 din salariul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţii de întreţinere; 

 până la 1/3 din salariul lunar net, pentru pagubele pricinuite proprietăţii; 

 până la 1/5 din salariul lunar net, pentru orice alte datorii. 

Dovada primirii drepturilor salariale o constituie semnătura pe statul de plată, iar în cazul plăţii 

prin virament bancar, orice alte documente care demonstrează efectuarea plăţii. Întârzierea 

nejustificată a plăţii salariului sau neplata acestuia, dă dreptul salariatului să solicite obligarea 

angajatorului la plata de daune – interese pentru repararea prejudiciului produs. 

Salariile se plătesc înaintea oricăror obligaţii ale angajatorului. Ordinea de priorităţi în materia 

plăţilor prevede ca, în cazul angajatorilor supuşi procedurii de reorganizare judiciară şi a 

falimentului, creanţele care izvorăsc din contractele individuale de muncă, pe o perioadă de cel 

mult 6 luni de la începerea procedurii, se plătesc după două categorii de creanţe, şi anume: 

 taxe, timbre şi orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite de lege, inclusiv cheltuieli 

necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului; 

 creanţe reprezentând creditele, cu dobânzile şi cheltuielile aferente, acordate de instituţii 

de credit după deschiderea procedurii, precum şi creanţe rezulrând din continuarea 

activităţii debitorului după deschiderea procedurii. 

Faţă de această enumerare, creanţele din salarii se plătesc după cele două categorii de creanţe, 

însă înaintea creanţelor altor creditori. 

Angajatorul are obligaţia de a calcula şi vira lunar contribuţiile pe care le datorează bugetului 

asigurărilor sociale de stat, împreună cu cu contribuţiile individuale, reţinute de la asiguraţi. Plata 

contribuţiilor sociale de asigurări datorate de angajator şi de asiguraţi se efectuează cu ordin de 

plată la trezoreriile judeţene, respectiv trezoreriile sectoarelor municipiului Bucureşti, în conturile 

prevăzute de lege, până la data de 25 a lunii următoare pentru luna precedentă. 

Neplata contribuţiilor la termenele stabilite prin lege atrage după sine obligaţia angajatorului de a 

plăti majorări de întârziere. 

Reţinerea de către angajator de la salariaţi a contribuţiilor datorate bugetelor de asigurări sociale 

şi nevirarea la termenele stabilite constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.  

Cumulul de funcţii nu exclude calculul şi plata contribuţiilor aferente drepturilor salariale datorate 

atât de asigurat cât şi de angajator. 

7.7  Contribuţiile de asigurări sociale 
Contribuţiile datorate bugetelor de asigurări sociale sunt următoarele: 

7.7.1 Contribuţia de asigurări sociale de stat datorate de angajator, în cuantum de: 

 20,8% pentru condiţii normale de muncă; 

 25,8% pentru condiţii deosebite de muncă; 

 30,8% pentru condiţii speciale de muncă. 

7.7.2. Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de salariat este de 10,5% 

indiferent de condiţiile de muncă. 

Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale o constituie salariile individuale brute, realizate 

lunar, inclusiv sporurile şi indemnizaţiile reglementate prin contractul colectiv aplicabil sau prin 

lege. 

Baza lunară de calcul la care angajatorul datorează contribuţia de asigurări sociale, o constituite 

fondul total de salarii brute lunare realizate de salariaţi. 

Contribuţia de asigurări sociale nu se datorează pentru sumele reprezentând: 

 prestaţii de asigurări sociale care se suportă din fondurile asigurărilor sociale sau din 

fondurile angajatorului şi care se plătesc direct de către acesta, în condiţiile legii; 

 diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer;  

 participarea salariaţilor la profit; 

 indemnizaţia de şedinţă pentru consilierii locali şi judeţeni; 

 compensaţiile lunare pentru chirie; 
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 contribuţiile plătite la fondurile de pensii facultative, în limitele de deductibilitate stabilite 

de lege; 

 contravaloarea echipalementelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi lucru; 

 valoarea financiară a normei de hrană. 

7.7.3.Contribuţia la asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 

Cotele de contribuţie datorate de angajatori în funcţie de clasa de risc sunt stabilite de la 0,15% la 

0,85% aplicate asupra fondului total de salarii brute realizate, din care sunt excluse aceleaşi 

drepturi băneşti asupra cărora nu se aplică contribuţia de asigurări sociale de stat. Clasele de risc 

se stabilesc pe categorii de activităţi ale economiei naţionale, conform Clasificării Activităţilor 

din Economia Naţională – CAEN. 

7.7.4 Contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj se calculează de angajator 

prin aplicarea unei cote de 0,5% asupra salariului brut lunar corespunzător funcţiei îndeplinite 

Contribuţia individuală nu se reţine în perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale 

persoanelor asigurate obligatoriu sunt suspendate potrivit legii, cu excepţia perioadei de 

incapacitate temporară de muncă, dacă aceasta nu depăşeşte 30 de zile. 

7.7.5. Angajatorii au obligaţia de a plăti lunar o contribuţie la bugetul asigurărilor pentru 

şomaj în cotă de 0,5% aplicată asupra fondului total de salarii brute realizate de asiguraţi. Fondul 

total de salarii brute lunare la care se aplică cota de 0,5% cuprinde: 

 salariile de bază; 

 indemnizaţiile ca unică formă de remunerare a activităţii; 

 salariile de abză aferente personalului român trimis în misiune permanentă în străinătate; 

 sporurile, adaosurile, indemnizaţiile; 

 salariile de merit; 

 sumele realizate prin plata cu ora, gărzile, indemnizaţiile clinice; 

 stimulentele şi premiile de orice fel care se plătesc din fondul de salarii; 

 indemnizaţiile pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă suportate de unităţi, 

conform legii, din fondul de salarii; 

 alte sume plătite din fondul de salarii. 

7.7.6.Contribuţia la asigurările sociale de sănătate 

Salariatul are obligaţia plăţii lunare a unei contribuţii în cotă de 5,5% aplicată asupra veniturilor 

din salarii. Sunt asigurate în sistemul public de sănătate persoanele care se află în concediu 

medical, pentru sarcină şi lăuzie, în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă 

de până la 7 ani sau în concediu pentru creşterea copilului până la înplinirea vârstei de 2 ani, sau 

în cazul copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani.  

Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea salariaţii au obligaţia să calculeze şi 

să vireze casei de asigurări de sănătate o contribuţie de 5,2% datorată pentru asigurarea sănătăţii 

personalului din unitatea respectivă, raportată la fondul de salarii realizat. 

7.8. Impozitul 
Potrivit Codului Fiscal sunt considerate venituri din sdalarii toate veniturile în bani şi/sau în 

natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de 

muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de 

denumirea veniturilor, ori de forma sub care acestea se acordă. Beneficiarii de venituri din salarii 

datorează un impozit lunar, fina, care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de 

venituri. Impozitul lunar se determină prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul 

determinate ca diferenţă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a 

contribuţiilor obligatorii aferente unei luni şi: deducerea personală de bază acordată pentru luna 

respectivă, cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă, contribuţiile la schemele facultative de 

pensii ocupaţionale. 

7.9. Drepturi salariale acordate persoanelor delegate sau detaşate 
Salariaţii unităţilor trimişi în delegaţie în ţară sau în străinătate, vor beneficia de următoarele 

drepturi: 

 decontarea cheltuielilor de transport, asigurare şi a costului cazării, potrivit condiţiilor 

stabilite prin contractele colective de muncă la celelalte niveluri; 
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 diurna de deplasare al cărei cuantum se stabileşte prin negociere la nivel de ramură, 

grupuri de unităţi sau unitate; nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele 

normative ce se aplică la instituţiile publice. 

         Salariaţii unităţilor trimişi în detaşare beneficiază de drepturile de delegare precum 

decontarea cheltuielilor de transport şi diurna de deplasare. În cazul în care detaşarea depăşeşte 30 

de zile consecutive, în locul diurnei zilnice se plăteşte o indemnizaţie egala cu 50% din salariul de 

baza zilnic. Aceasta indemnizaţie se acordă proporţional cu numărul de zile ce depăşeşte durata 

neîntreruptă de 30 de zile. 

    Persoanele detaşate îşi menţin toate drepturile pe care le-au avut la data detaşării, cu excepţia 

celor privind igiena şi protecţia muncii, chiar daca la locul de muncă unde sunt detaşate acestea 

nu se mai regăsesc. Dacă la locurile de detaşare, drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se 

acorda şi alte drepturi, persoanele detaşate beneficiază de acestea, inclusiv de toate drepturile 

privind protecţia si igiena muncii, corespunzătoare noului loc de muncă. 
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Secţiunea 8 

Sănătatea şi securitatea la locul de muncă 
Prescurtări utilizate: 

SSM – securitate și sănătate în muncă 

SU – situații de urgență 

CSSM – comitet de securitate și sănătate în muncă 

AM&ÎP – accidente de muncă și/sau îmbolnăviri profesionale 

EIP – echipament individual de protecție 

CCM – contract colectiv de muncă 

De ce SSM?  Ce trebuie să știe militantul sindical?  
Ar fi foarte bine ca un militant sindical, indiferent de profilul unității în care activează, să fie 

conștient că are, ori că poate avea, un rol foarte important pentru păstrarea sănătății celor pe 

care îi reprezintă (și nu numai a acestora), pentru prevenirea accidentelor și chiar salvarea vieții 

acestora la locurile de muncă din unitatea respectivă (și nu doar acolo).  

Este foarte important de asemenea, ca militantul respectiv, responsabil SSM, să fie conștient că: 

doar rezumându-și activitatea la întâlnirile oficiale ale CSSM, constituit potrivit legii, nu pot fi 

obținute rezultatele scontate în evitarea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale. De 

aceea, în intervalul dintre reuniunile comitetului, trebuie să aloce timp suficient pentru colectarea 

informațiilor privind problemele salariaților și plângerile acestora referitoare la siguranța locurilor 

de muncă și a stării lor de sănătate, la pericolele de accidentare, pentru cercetarea accidentelor în 

cazul în care acestea s-au produs, pentru identificarea măsurilor care pot fi și trebuie aplicate în 

scopul prevenirii AM&ÎP. 

Un militant sindical trebuie să aibă în vedere, în primul rând :  

1. Faptul că prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale trebuie să fie 

preocuparea principală ori de câte ori se amenajează un loc de muncă și ori de câte ori s-a produs 

un eveniment cu urmări ușoare sau consecințe grave asupra sănătății celor care lucrează sau care 

au acces în unitatate; 

2. Obligațiile care revin salariaților și angajatorilor, așa cum sunt acestea prevăzute de 

legislația privind SSM, apărarea împotriva incendiilor, alte SU; 

3. Regulile specifice la locul de muncă, așa cum rezultă din Regulamentul intern sau din 

Instucțiunile SSM proprii; 

4. Pericolele în cazul utilizării substanțelor chimice; 

5. Pericolele în cazul lucrului la calculator, a manipulării manuale a maselor, a zgomotului la 

locul de muncă; 

6. Constituirea Bugetului de cheltuieli pentru securitate și sănătate la locul de muncă; 

7. Constituirea și funcționarea CSSM și rolul pe care îl poate avea CSSM; 

8. Negocierea capitolului privind securitatea și sănătatea în muncă din CCM; 

9. Participarea la cercetarea accidentelor de muncă; 

10. Reprezentarea intereselor și rezolvarea plângerilor celor pe care îi reprezintă. 

8.1. Prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale   

Prevenirea AM&ÎP se poate realiza doar dacă sunt identificați, din timp, factorii de risc 

profesional: pericolele potențiale de accidentare și de îmbolnăvire precum și cauzele care, 

anterior, au determinat producerea accidentelor și îmbolnăvirilor la locul de muncă analizat. 

Evitarea AM&ÎP presupune aplicarea acelor măsuri care să elimine ori să reducă factorii de risc 

profesional. Activitatea preventivă având acest obiectiv cumulează 3 etape:  
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I. Prima etapă constă în identificarea factorilor de risc profesional pentru fiecare loc de 

muncă, meserie sau funcție
20

 și evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire aferente. 

Pentru identificarea factorilor de risc profesional este necesar ca locurile de muncă să fie vizitate, 

examinate și analizate din această perspectivă. Rezultatul trebuie să fie o descriere a elementelor 

specifice proceselor de muncă și a riscurilor corespunzătoare de accidentare și îmbolnăvire (a 

tuturor riscurilor, în măsura posibilului!). Persoanele îndreptățite să identifice aceste riscuri sunt: 

personalul de la locul de muncă în cauză ori de la locuri de muncă similare, personal cu 

experiență și/ sau responsabilități administrativ organizatorice, lucrători cu responsabilități în 

domeniul SSM și SU precum și reprezentanții salariaților avînd calitatea de membri CSSM. 

Este de reținut că legislația permite (și chiar pretinde!) reevaluarea riscurilor la un loc de muncă, 

meserie sau funcție, dacă: 

 au apărut riscuri noi; 

 au apărut modificări tehnologice; 

 nu au fost identificați complet și corect factorii de risc; 

 s-au produs accidente și/ sau îmbolnăvirilor profesionale. 

Cunoașterea corectă a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire facilitează stabilirea 

măsurilor de prevenire și protecție și prioritizarea acestora. 

II. A doua etapă constă în elaborarea propunerilor pentru stabilirea măsurilor de prevenire și 

protecție în scopul evitării producerii AM&ÎP. Aceste măsuri pot fi de natură tehnică, de natură 

organizatorică ori pot fi măsuri igienico-sanitare, ultimele incluzând dotarea personalului cu EIP. 

Se rocomandă aplicarea în primă instanță a măsurilor tehnice și organizatorice care să 

elimine/ reducă riscurile profesionale și doar apoi, ca ultimă barieră în calea acestor riscuri, 

să se recurgă la EIP! 

III. A treia etapă constă analizarea, avizarea și aprobarea măsurilor de prevenire și protecție 

ca parte a Planului de prevenire și protecție, prioritizarea și planificarea aplicării acestor măsuri 

și, foarte important, asigurarea resurselor financiare necesare (respectiv constituirea Bugetului de 

cheltuieli pentru SSM).  

Ce trebuie să știe militantul sindical?  

1) Că legea obligă angajatorul să fie în posesia unei evaluări de riscuri de accidentare și 

îmbolnăvire profesională pentru toate locurile de muncă, meseriile și funcțiile
21

. Pentru 

identificarea factorilor de risc și evaluarea riscurilor profesionale există mai multe metode. Una 

dintre metodele utilizate în România este metoda INCDPM, avizată de Ministerul Muncii.  

În anexe sunt prezentate etapele, documentele și formularele utilizate în cadrul acestei metode 

precum şi un exemplu concret de evaluare potrivit metodei susmenționate. 

Dosarul de evaluare a unui loc de muncă cuprinde: 

 Descrierea locului de muncă în cauză, respectiv descrierea celor 4 elemente ale unui 

proces de muncă: 

                                                 
20

 O parte importantă a accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale au drept cauze: 

 Defectele ascunse ale unui utilaj/ echipament etc; 

 Defectele cunoscute dar neremediate și acceptate ca atare de personalul de deservire: Mie nu mi se 

poate întâmpla!; 

 Dezordinea și lipsa curățeniei la locul de muncă 

 
21

 De exemplu: evaluări pentru activități de birou, pentru conducător auto, pentru sudor, pentru lucrări de construcții 

(pentru săpături la adâncimi de peste 1,5m,  pentru zidar, pentru fierar-betonist), pentru electician, pentru depanator 

etc. 
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i. Executantul, adică încadrarea pe post, calificarea și experiența cerute și, dacă este cazul, 

autorizarea necesară (pentru conducător auto, macaragiu, stivuitorist etc); 

ii. Mijloacele de muncă, respectiv echipamentele (mașini, utilaje, instalații, truse de scule 

etc) și materialele utilizate (materii prime precum tabla, cimentul, etc și substanțe chimice cum ar 

fi substanțele toxice, inflamabile, caustice etc); 

iii. Sarcina de muncă, adică operațiile și activitățile realizate de executant; 

iv. Mediul de muncă (de exemplu atelier de producție, birou etc) 

 Lista factorilor de risc care pot fi asociați fiecărui element al procesului de muncă, 

 Lista consecințelor asupra sănătății persoanelor expuse factorilor de risc, 

 Fișa de evaluare a riscurilor, sub formă tabelară, în care factorii de risc sunt evaluați în 

funcție de gravitatea accidentului/ îmbolnăvirii și de probabilitatea producerii acestuia/ acesteia, 

prin acordarea unor punctaje. Aceste punctaje indică o ierarhie care faciliteză stabilirea 

priorităților în aplicarea măsurilor de evitare a AM&ÎP
22

, 

 Fișa de măsuri propuse, sub formă tabelară, în care se indică măsurile de natură tehnică și 

organizatorică precum și măsurile igienico-sanitare. Acestea pot fi măsuri de eliminare/ reducere 

a factorilor de risc, măsuri de protecție colectivă ori măsuri de protecție individuală. Se 

recomandă aplicarea măsurilor de prevenire și protecție în ordinea susmenționată!, 

 Planul de prevenire și protecție, incluzând măsurile de prevenire și protecție aprobate, 

 Fișa de identificare a factorilor de risc profesional. Un exemplar din acest document este 

comunicat medicului de medicina muncii care ia în considerare riscurile profesionale atât la 

examinarea medicală pentru angajare cât și la controlul medical periodic (care poate include 

examinări speciale în funcție de factorii de risc respectivi), 

2) Că legea obligă angajatorul să asigure resursele necesare pentru aplicarea măsurilor de 

prevenire și protecție precum și pentru informarea și instruirile necesare în domeniul SSM; 

3) Că legea obligă angajatorul să nominalizeze una sau mai multe persoane cu 

responsabilități în activitățile de aplicare a măsurilor de prevenire și protecție, de verificare a 

aplicării acestor măsuri și de raportare în scris a deficiențelor constatate către conducerea unității; 

4) Că legea obligă angajatorul să asigure resurse de timp reprezentanților salariaților pentru 

formarea acestora în domeniul SSM; 

5) Că legea obligă angajatorul să comunice reprezentanților salariaților deciziile privind 

îmbunătățirea condițiilor de muncă și eliminarea/ reducerea riscurilor de accidentare și 

îmbolnăvire profesională; 

6) Că legea permite reprezentanților salariaților în domeniul SSM să solicite informații 

privind evaluarea riscurilor profesionale și deciziile sau măsurile adoptate pentru evitarea/ 

reducerea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională; 

7) Că legea permite reprezentanților salariaților în domeniul SSM să intervină în rezolvarea 

problemelor care generează de pericole de accidentare și îmbolnăvire profesională. Reprezentanții 

salariaților au dreptul să solicite oricând informații cu privire la evaluarea riscurilor la locurile de 

muncă pe care le consideră periculoase și pentru care apreciază că nu s-au adoptat suficiente 

măsuri de prevenire și protecție. 

Ce trebuie și ce poate să facă militantul sindical, responsabil SSM? 

1) Să solicite accesul la documentele de evaluare a riscurilor profesionale; 

2) Să studieze aceste documente pentru a înțelege modul de evaluare a riscurilor și logica 

adoptării măsurilor de prevenire și protecție apelând, în caz de nevoie, la un expert; 

                                                 
22

 Din păcate, practica a arătat că riscurile profesionale nu pot fi eliminate integral din nici o activitate 
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3) Să contribuie la identificarea pericolelor (factorilor de risc profesional) în vederea 

realizării evaluării, respectiv reevaluării, locurilor de muncă; 

4) Să solicite timp pentru control și să efectueze personal verificarea locurilor de muncă și 

controlul aplicării măsurilor de prevenire și protecție, contribuind la identificarea unor noi factori 

de risc ori a unor pericole însuficient gestionate; 

5) Să colecteze de la salariați, cu ocazia controlului susmenționat, informații privind 

pericolele de producere a  AM&ÎP; 

6) Să susțină și să încurajeze salariații care au plângeri privind locurile lor de muncă și 

pericolele de producere a  AM&ÎP; 

7) Să solicite conducerii unității adoptarea măsurilor necesare pentru stingerea 

plângerilor îndreptățite ale salariaților, păstrând confidențialitatea asupra persoanei acestora; 

8) Să le comunice salariaților că aceștia au dreptul să fie informați și instruiți cu privire la 

riscurile la care pot fi expuși, la măsurile de prevenire și protecție stabilite și la obligațiile care le 

revin pentru evitarea AM&ÎP; 

9) Să le comunice salariaților că aceștia au obligația să respecte regulile stabilite pentru 

evitarea AM&ÎP, să adopte un comportament rațional pentru a împiedica generarea pericolelor de 

muncă, să sesizeze de urgență apariția situațiilor de pericol și să solicite, în acest caz, intervenția 

resposabililor pentru siguranța locurilor de muncă; 

10) Să le comunice salariaților că legea le dă dreptul acestora să se protejeze, în situații de 

pericol de AM&ÎP, refuzînd să continue munca și părăsind, fără să poată fi sancționați, 

locul de muncă. 

8.2. Cunoașterea obligațiilor care revin salariaților și angajatorilor  

Cunoașterea obligațiilor care revin salariaților și angajatorilor așa cum acestea sunt prevăzute de 

legislația în domeniu, respectiv cea privitoare la SSM, apărarea împotriva incendiilor, protecția 

civilă, ISCIR etc este o îndatorire importantă atât pentru angajatori cât și pentru salariați. 

Ce trebuie să știe militantul sindical?  
1) Că în orice unitate trebuie să fie cunoscute și respectate reglementările privitoare la SSM 

precum și celelalte reglementări în legătură cu siguranța la locul de muncă, susmenționate; 

2) Cine sunt persoanele din unitate responsabile pentru monitorizarea actelor normative în 

domeniu și cum sunt comunicate în interiorul unității informațiile privind modalitățile prin care 

cerințele acestor reglementări sunt satisfăcute; 

3) Care sunt documentele care reglementează cerințele în domeniu, respectiv: 

 Lista actelor normative aplicabile, actualizată, 

 Regulamentul intern, 

 Instucțiunile proprii SSM, 

 Instrucțiunile pentru SU și protecție civilă, alte instrucțiuni și proceduri. 

Alte cerințe pot face obiectul unor contracte/ convenții/ protocoale încheiate de unitate, inclusiv 

pentru efectuarea de prestații la sediul propriu, la sediul clienților sau în alte puncte de lucru. 

Aceste documente detaliază accesul la locul de muncă pentru proprii salariați și/sau pentru alte 

persoane, circulația în perimetrul de lucru, măsurile suplimentare de prevenire și protecție precum 

și obligațiile părților pentru evitarea AM&ÎP. Salariații implicați participă la instructaj, ocazie cu 

care este întocmită o Fișă colectivă de instruire. Formularul uzual este prezentat în Anexa 3. 

4) Cum și cînd iau cunoștință salariații despre obligațiile care le revin așa cum acestea sunt 

prevăzute de reglementările în domeniu 
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Ce trebuie și ce poate să facă militantul sindical, responsabil SSM? 

1) Să solicite și să obțină o listă actualizată a documentelor care reglementează cerințele în 

domeniu; 

2) Să solicite și să obțină, ori de câte ori este nevoie, accesul la textele acestor reglementări; 

3) Să solicite și să obțină accesul la instrucțiuni și proceduri și să se informeze asupra 

obligațiilor care revin salariaților potrivit reglementărilor în domeniu; 

4) Să se informeze asupra drepturilor de care se bucură, potrivit reglementărilor în domeniu, 

în calitate de reprezentant al salariaților în domeniul SSM; 

5) Să solicite conducerii respectarea reglementărilor în vigoare privitoare la SSM care sunt 

aplicabile activităților proprii unității. 

8.3. Cunoașterea regulilor SSM specifice la locul de muncă  

Regulile SSM specifice la locul de muncă rezultă din Regulamentul intern sau din Instrucțiunile 

SSM proprii. 

Ce trebuie să știe militantul sindical?  

1) Că reprezentanții salariaților trebuie să fie consultați cu ocazia elaborării Regulamentului 

intern în conformitate cu prevederile Codului Muncii în vigoare, act normativ care include și un 

capitol referitor la SSM; 

2) Că trebuie elaborate Instrucțiunile SSM proprii, specifice activităților și locurilor de 

muncă din unitate; 

3) Că salariații trebuie informați și instruiți cu privire la obligativitatea respectării și la 

conținutul regulilor SSM specifice activităților și locurilor de muncă din unitate; 

4) Care sunt documentele interne care detaliază regulile SSM specifice precum și alte 

reglementări în legătură cu siguranța la locul de muncă, respectiv: 

 Instrucțiunile SSM proprii, 

 Instrucțiunile pentru SU și protecție civilă, alte instrucțiuni și proceduri. 

Alte cerințe pot fi incluse în documentația tehnică care însoțește echipamentul de muncă (mașină, 

utilaj, instalație) ca, de exemplu, Cartea tehnică care include și reguli de exploatare în siguranță; 

5) Că poate participa, în calitate de observator, la instruirile în domeniu 

Ce trebuie și ce poate să facă militantul sindical, responsabil SSM?  

1) Să participe, în calitate de reprezentant al salariaților, la eleborarea Regulamentului intern 

în conformitate cu prevederile Codului Muncii în vigoare, act normativ care include și un capitol 

referitor la SSM; 

2) Să solicite și să obțină o listă a instrucțiunilor interne SSM, specifice activităților și 

locurilor de muncă din unitate. Dacă este cazul, să solicite accesul la aceste instrucțiuni; 

3) Să verifice modul în care salariații sunt informați și instruiți cu privire la regulile SSM 

specifice activităților și locurilor de muncă din unitate. 

8.4. Pericole de accidentare și/sau îmbolnăvire în cazul utilizării substanțelor 

chimice 

Substanțele chimice se clasifică după efectul dăunător asupra sănătații oamenilor și mediului 

înconjurător. Majoritatea substanțelor chimice sunt încadrate ca ”substanțe periculoase”. Actele 

normative relevante emise pentru a menține sub control riscurile de accidentare și îmbolnăvire 

asociate substanțelor chimice prezente la locurile de muncă unde se utilizează astfel de substanțe, 

sunt:  

 HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru 

asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici; 
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 HG nr.1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă 

împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă 

Aceste reglementări obligă angajatorii să realizeze o evaluare a riscurilor de accidentare și 

îmbolnăvire profesională cauzate de agenții chimici și să aplice măsurile de prevenire și protecție 

necesare. Evaluările de mai sus sunt incluse în fișele de evaluare menționate la subsecțiunea 8.1.  

Informațiile privind pericolele sunt inserate în fișa tehnică de securitate (fișa de siguranță) care 

trebuie să însoțească produsul chimic pe întreg traseul producător – transport – manipulare – 

transport intern – depozitare – utilizare pentru a fi disponibile pentru toate persoanele expuse 

pericolului (salariații care lucrează nemijlocit cu substanțele chimice și alte persoane prezente la 

locurile de muncă unde acestea sunt depozitate/ utilizate). 

Toate spațiile în care sunt utilizate substanțe chimice trebuie semnalizate cu panouri care indică  

pericolul. În aceste spații este obligatorie purtarea EIP și, după caz, este interzis fumatul și lucrul 

cu foc deschis. De asemenea, accesul personalului neautorizat trebuie limitat. 

La controlul medical, medicul de medicina muncii are în vedere pericolele cauzate de substanțele 

chimice în funcție de timpul de expunere și de condițiile concrete de la locul de muncă.  

Salariații trebuie informați și instruiți cu privire la pericolele cauzate prin utilizarea substanțelor 

chimice. În Instrucțiunile SSM proprii trebuie menționate informațiile cuprinse în Fișa tehnică de 

securitate sau în noul formular Fișa de siguranță. 

Este necesară stabilirea unui Normativ intern de acordare a EIP adecvat acestor riscuri de 

AM&ÎP. De asemenea, ar trebui ca salariații implicați să fie instruiți cu privire la acordarea 

primului ajutor în caz accident cauzat de substanțele chimice. 

8.5. Pericole în cazul lucrului la calculator, a manipulării manuale a maselor, a 

zgomotului la locul de muncă 

8.5.1. Pericole de îmbolnăvire în cazul lucrului la calculator 

La locurile de muncă unde se utilizează echipamente cu ecran de vizualizare și poziția de lucru 

este așezat în majoritatea timpului sunt prezente și trebuie ținute sub control riscurile de 

îmbolnăvire cauzate de suprasolicitarea ochilor și a coloanei vertebrale. 

HG nr.1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la 

utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare obligă angajatorul la efectuarea unei evaluări a 

riscurilor și la aplicarea unor măsuri de îmbunătățire a condițiilor de lucru pentru evitarea 

îmbolnăvirilor.  

Salariații în cauză trebuie să fie informați cu privire la aceste riscuri, trebuie să fie instruiți cu 

privire la regulile specifice și trebuie verificați în privința respectării acestor reguli. 

8.5.2. Pericole de accidentare și/sau îmbolnăvire în cazul manipulării manuale a maselor  

HG nr.1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală 

a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare, obligă 

angajatorul la efectuarea unei evaluări a riscurilor și la aplicarea unor măsuri de îmbunătățire a 

condițiilor de lucru pentru evitarea AM&ÎP. 

Salariații în cauză trebuie să fie informați cu privire la aceste riscuri, trebuie să fie instruiți cu 

privire la regulile specifice și trebuie verificați în privința respectării acestor reguli. 

Toate locurile de muncă unde există pericole de accidentare și/ sau îmbolnăvire cauzate de 

manipularea manuală a maselor trebuie să fie semnalizate cu panouri care indică pericolul. La 

aceste locuri de muncă este obligatorie purtarea EIP, stabilit de la caz la caz în funcție de 

condițiile de muncă concrete. 

8.5.3. Pericole de îmbolnăvire în cazul expunerii la zgomot  

Hotărâre nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 

expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot obligă angajatorul la efectuarea unei 

evaluări a riscurilor și la aplicarea unor măsuri de îmbunătățire a condițiilor de lucru pentru 

evitarea AM&ÎP. 

Salariații în cauză trebuie să fie informați cu privire la aceste riscuri, trebuie să fie instruiți cu 

privire la regulile specifice și trebuie verificați în privința respectării acestor reguli. 
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Toate locurile de muncă unde există pericole de accidentare și/ sau îmbolnăvire prin expunere la 

zgomot trebuie să fie semnalizate cu panouri care indică pericolul. La aceste locuri de muncă 

este obligatorie purtarea EIP, stabilit de la caz la caz în funcție de condițiile de muncă concrete. 

La controlul medical, medicul de medicina muncii are în vedere pericolele cauzate de expunerea 

la zgomot în funcție de timpul de expunere și de condițiile concrete de la locul de muncă.  

8.6. Constituirea Bugetului de cheltuieli pentru securitate și sănătate la locul de 

muncă 

Constituirea Bugetului de cheltuieli pentru SSM la locul de muncă are la bază măsurile de 

prevenire și protecție incluse în Planul de prevenire și protecție, document analizat și avizat în 

prealabil de reprezentanții salariaților/ CSSM și aprobat de conducerea unității. 

Aceste măsuri pot fi de natură tehnică, de natură organizatorică ori măsuri igienico-sanitare etc și 

pot urmări eliminarea/ reducerea situațiilor de pericol, protacția colectivă a lucrătorilor sau 

protecția lor individuală (dotarea acestora cu echipamente individuale de protecție și 

îmbrăcăminte de lucru ”de securitate” care se acordă gratuit și se înlocuiesc gratuit, conform legii, 

la pierderea calităților de protecție). La stabilirea concretă a măsurilor de prevenire și protecție 

aplicabile la un loc de muncă se recomandă să se aibă în vedere, în ordine, măsurile tehnice și 

organizatorice care să elimine/ reducă riscurile profesionale, măsurile de protecție colectivă 

și, doar în ultimă instanță, măsurile de protecție individuală. 

Măsurile tehnice sunt incluse, după caz, în Programul de revizii și reparații, în Planul de 

investiții și/ sau în Programul de autorizare ISCIR. 

Principalele măsuri organizatorice și igienico-sanitare constau în:  

 limitarea accesului în locurile de muncă cu pericol iminent de accidentare ori îmbolnăvire,  

 avertizarea asupra pericolelor prin panouri de semnalizare,  

 depozitarea substanțelor chimice în spații separate și securizate,  

 dotarea locurilor de muncă cu mijloace de intervenție împotriva incendiilor (instinctoare, 

hidranți etc), cu truse de prim ajutor și cu alte materiale igienico-sanitare, 

 instruirea și autorizarea specifică meseriilor, potrivit reglementărilor în vigoare, 

 instruirile în domeniul SSM, SU și protecției civile 

Resursele financiare necesare pentru realizarea măsurilor de prevenire și protecție sunt stabilite 

prin Bugetului de cheltuieli pentru SSM la locul de muncă. Pentru dotarea salariaților cu EIP se 

întocmește un necesar pentru fiecare loc de muncă (Normativ intern EIP), document pe baza 

căruia se fundamentează Bugetul de cheltuieli, unde sunt menționate: 

 sortimentele și tipurile de EIP utilizate, 

 cantitățile necesare, în funcție de numărul salariaților/ persoanelor beneficiare, 

 durata de utilizare recomandată și 

 resursele financiare necesare pentru achiziționare 

Este important de reținut că:  

 salariații nu au voie să lucreze neprotejați nici un moment (adică fără EIP, dacă acesta este 

necesar), 

 cheltuielile aferente sunt suportate integral de angajator 

Cu prilejul procurării EIP este recomandat, cel puțin la început, să se conlucreze cu mai mulți 

furnizori și să se achiziționeze mai multe loturi de probă, urmărindu-se calitatea EIP, timpul 

efectiv de utilizare a EIP, gradul de uzură la sfârșitul termenului de utilizare recomandat de 

producător. Se va putea observa, astfel, că echipamentul cu prețul/ bucată cel mai mic nu este 

întotdeauna cel mai economic.  

Un rol important în alegerea corectă a EIP îl poate avea și reprezentantul salariaților cu 

responsabilități SSM, membru al CSSM. 
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8.7. Reprezentantul salariaților, constituirea și funcționarea CSSM 

8.7.1. Reprezentantul salariaților 

Modul de alegere și rolul reprezentantului salariaților cu răspunderi specifice în domeniul 

SSM sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006, a securităţii şi 

sănătăţii în muncă, aprobate prin HG 1.425/2006, din care reproducem: 

CAPITOLUL III - Servicii de prevenire şi protecţie 

SECŢIUNEA a 9-a - Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii 

şi sănătăţii în muncă 

Art. 52. - Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă, definiţi conform art. 5 lit. d) din lege, sunt aleşi de către şi dintre lucrătorii din 

întreprindere şi/sau unitate, conform celor stabilite prin contractual colectiv de muncă, 

regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare. 

Art. 53. - (1) Numărul de reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul 

securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, care se aleg, va fi stabilit prin contractul colectiv de muncă, 

regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, în funcţie de numărul total 

al lucrătorilor din întreprindere şi/sau unitate. 

(2) Numărul minim prevăzut la alin. (1) va fi stabilit după cum urmează: 

a) un reprezentant, în cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au între 10 şi 49 de lucrători 

inclusiv; 

b) 2 reprezentanţi, în cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au între 50 şi 100 de lucrători 

inclusiv; 

c) conform cerinţelor prevăzute la art. 60 alin. (3), în cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care 

au peste 101 lucrători inclusiv. 

Art. 54. - Lucrătorii comunică în scris angajatorului numărul şi numele reprezentanţilor 

lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Art. 55. - (1) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi 

sănătăţii lucrătorilor trebuie să urmeze un program de pregătire în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 40 de ore, cu conţinutul minim conform celui 

prevăzut în anexa nr. 6 lit. A. 

(2) Îndeplinirea cerinţei prevăzute la alin. (1) se atestă printr-un document de absolvire a 

programului de pregătire. 

Art. 56. - Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă sunt consultaţi şi participă, în conformitate cu art. 18 din lege, şi pot desfăşura 

următoarele activităţi: 

a) colaborează cu angajatorul pentru îmbunătăţirea condiţiilor de securitate şi sănătate în 

muncă; 

b) însoţesc echipa/persoana care efectuează evaluarea riscurilor; 

c) ajută lucrătorii să conştientizeze necesitatea aplicării măsurilor de securitate şi sănătate în 

muncă; 

d) aduc la cunoştinţă angajatorului sau comitetului de securitate şi sănătate în muncă 

propunerile lucrătorilor referitoare la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă; 

e) urmăresc realizarea măsurilor din planul de prevenire şi protecţie; 

f) informează autorităţile competente asupra nerespectării prevederilor legale în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă. 

8.7.2. Constituirea și funcționarea CSSM 

Constituirea și funcționarea CSSM sunt reglementate de Codul muncii, de Legea 

nr.319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă și de Normele metodologice de aplicare a 

acesteia. 

Redăm, în continuare, extrase relevante din reglementările susmenționate: 

Codul muncii – Legea 53/2003, publcată în MO, Partea I, nr.225 din 31.03.2011 
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CAPITOLUL II - Comitetul de securitate şi sănătate în muncă 

Art. 183. - (1) La nivelul fiecărui angajator se constituie un comitet de securitate şi sănătate în 

muncă, cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor în elaborarea şi aplicarea deciziilor în 

domeniul protecţiei muncii. 

(2) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în cadrul persoanelor juridice din 

sectorul public, privat şi cooperatist, inclusiv cu capital străin, care desfăşoară activităţi pe 

teritoriul României. 

Art. 184. - (1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se organizează la angajatorii 

persoane juridice la care sunt încadraţi cel puţin 50 de salariaţi. 

(2) În cazul în care condiţiile de muncă sunt grele, vătămătoare sau periculoase, inspectorul de 

muncă poate cere înfiinţarea acestor comitete şi pentru angajatorii la care sunt încadraţi mai 

puţin de 50 de salariaţi. 

(3) În cazul în care activitatea se desfăşoară în unităţi dispersate teritorial, se pot înfiinţa mai 

multe comitete de securitate şi sănătate în muncă. Numărul acestora se stabileşte prin 

contractul colectiv de muncă aplicabil. 

(4) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă coordonează măsurile de securitate şi sănătate 

în muncă şi în cazul activităţilor care se desfăşoară temporar, cu o durată mai mare de 3 luni. 

(5) În situaţia în care nu se impune constituirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă, 

atribuţiile specifice ale acestuia vor fi îndeplinite de responsabilul cu protecţia muncii numit de 

angajator. 

Legea nr.319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă 

CAPITOLUL III -  Obligaţiile angajatorilor 

SECŢIUNEA a 6-a - Consultarea şi participarea lucrătorilor 

Art. 18. - (1) Angajatorii consultă lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor şi permit participarea 

acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă. 

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) implică: 

a) consultarea lucrătorilor; 

b) dreptul lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor lor să facă propuneri; 

c) participarea echilibrată. 

(3) Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor definiţi la art. 5 lit. d) iau parte în mod echilibrat 

sau sunt consultaţi în prealabil şi în timp util de către angajator cu privire la: 

a) orice măsură care ar afecta semnificativ securitatea şi sănătatea în muncă; 

b) desemnarea lucrătorilor la care s-a făcut referire la art. 8 alin. (1) şi la art. 10 alin. (2), 

precum şi cu privire la activităţile la care s-a făcut referire la art. 8 alin. (1); 

c) informaţiile la care s-a făcut referire în art. 12 alin. (1), art. 16 şi 17; 

d) recurgerea, după caz, la servicii externe, conform art. 8 alin. (4); 

e) organizarea şi planificarea instruirii prevăzute la art. 20 şi 21. 

(4) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii 

lucrătorilor au dreptul să solicite angajatorului să ia măsuri corespunzătoare şi să prezinte 

propuneri în acest sens, în scopul diminuării riscurilor pentru lucrători şi/sau al eliminării 

surselor de pericol. 

(5) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii 

lucrătorilor sau lucrătorii nu pot fi prejudiciaţi din cauza activităţilor la care s-a făcut referire în 

alin. (1) - (3). 

(6) Angajatorul trebuie să acorde reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în 

domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor un timp adecvat, fără diminuarea drepturilor 

salariale, şi să le furnizeze mijloacele necesare pentru a-şi putea exercita drepturile şi 

atribuţiile care decurg din prezenta lege. 

(7) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii 

lucrătorilor şi/sau lucrătorii au dreptul să apeleze la autorităţile competente, în cazul în care 

consideră că măsurile adoptate şi mijloacele utilizate de către angajator nu sunt suficiente pentru 

asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă. 
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(8) Reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii 

lucrătorilor trebuie să li se acorde posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile inspectorilor de 

muncă şi inspectorilor sanitari, în timpul vizitelor de control. 

Art. 19 - În vederea realizării prevederilor art. 16, 17 şi ale art. 18 alin. (1), la nivelul 

angajatorului se înfiinţează, se organizează şi funcţionează comitete de securitate şi sănătate în 

muncă. 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă, 

aprobate prin HG nr.1.425/2006 

 

CAPITOLUL IV - Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă 

SECŢIUNEA 1 - Organizarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă 

Art. 57. - (1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în unităţile care au un 

număr de cel puţin 50 de lucrători, inclusiv cu capital străin, care desfăşoară activităţi pe 

teritoriul României. 

(2) Inspectorul de muncă poate impune constituirea comitetului de securitate şi sănătate în 

muncă în unităţile cu un număr mai mic de 50 de lucrători în funcţie de natura activităţii şi de 

riscurile identificate. 

(3) În cazul în care activitatea se desfăşoară în unităţi dispersate teritorial, se pot înfiinţa mai 

multe comitete de securitate şi sănătate în muncă; numărul acestora se stabileşte prin contractul 

colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern ori regulamentul de organizare şi 

funcţionare. 

(4) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie şi în cazul activităţilor care se 

desfăşoară temporar, respective cu o durată mai mare de 3 luni. 

 (5) În unităţile care au mai puţin de 50 de lucrători, unde nu s-a constituit comitet de securitate 

şi sănătate în muncă, atribuţiile acestuia revin reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi 

specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. 

Art. 58. - (1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este constituit din următorii membri: 

a) angajator sau reprezentantul său legal; 

b) reprezentanţi ai angajatorului cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncă; 

c) reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii 

lucrătorilor; 

d) medicul de medicină a muncii. 

(2) Numărul reprezentanţilor lucrătorilor este egal cu numărul format din angajator sau 

reprezentantul său legal şi reprezentanţii angajatorului. 

(3) Lucrătorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire şi protecţie este 

secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă. 

Art. 59. - (1) Reprezentanţii lucrătorilor în comitetul de securitate şi sănătate în muncă vor fi 

aleşi pe o perioadă de 2 ani. 

(2) În cazul în care unul sau mai mulţi reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în 

domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor se retrag din comitetul de securitate şi sănătate în 

muncă, aceştia vor fi înlocuiţi imediat prin alţi reprezentanţi aleşi. 

Art. 60. - (1) Modalitatea de desemnare a reprezentanţilor lucrătorilor în comitetele de securitate 

şi sănătate în muncă va fi stabilită prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau 

regulamentul de organizare şi funcţionare. 

(2) Reprezentanţii lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă vor fi desemnaţi 

de către lucrători dintre reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul 

securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. 

(3) Numărul minim al reprezentanţilor lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în 

muncă se stabileşte în funcţie de numărul total al lucrătorilor din întreprindere/unitate, după cum 

urmează: 

a) de la 10 la 100 de lucrători - 2 reprezentanţi; 

b) de la 101 la 500 de lucrători - 3 reprezentanţi; 

c) de la 501 la 1.000 de lucrători - 4 reprezentanţi; 

d) de la 1.001 la 2.000 de lucrători - 5 reprezentanţi; 
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e) de la 2.001 la 3.000 de lucrători - 6 reprezentanţi; 

f) de la 3.001 la 4.000 de lucrători - 7 reprezentanţi; 

g) peste 4.000 de lucrători - 8 reprezentanţi. 

Art. 61. - (1) Angajatorul are obligaţia să acorde fiecărui reprezentant al lucrătorilor în 

comitetele de securitate şi sănătate în muncă timpul necesar exercitării atribuţiilor specifice. 

(2) Timpul alocat acestei activităţi va fi considerat timp de muncă şi va fi de cel puţin: 

a) 2 ore pe lună în unităţile având un efectiv de până la 99 de lucrători; 

b) 5 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 100 şi 299 de lucrători; 

c) 10 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 300 şi 499 de lucrători; 

d) 15 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 500 şi 1.499 de lucrători; 

e) 20 de ore pe lună în unităţile având un efectiv de 1.500 de lucrători şi peste. 

(3) Instruirea necesară exercitării rolului de membru în comitetul de securitate şi sănătate în 

muncă trebuie să se realizeze în timpul programului de lucru şi pe cheltuiala unităţii. 

Art. 62. - Angajatorul sau reprezentantul său legal este preşedintele comitetului de securitate şi 

sănătate în muncă. 

Art. 63. - Membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă se nominalizează prin decizie 

scrisă a preşedintelui acestuia, iar componenţa comitetului va fi adusă la cunoştinţă tuturor 

lucrătorilor. 

Art. 64. - (1) La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în muncă vor fi convocaţi să 

participe lucrătorii desemnaţi, reprezentanţii serviciului intern de prevenire şi protecţie şi, în 

cazul în care angajatorul a contractat unul sau mai multe servicii externe de prevenire şi 

protecţie, reprezentanţii acestora. 

(2) La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în muncă pot participa inspectori de 

muncă. 

SECŢIUNEA a 2-a - Funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă 

Art. 65. - Comitetul de securitate şi sănătate în muncă funcţionează în baza regulamentului de 

funcţionare propriu. 

Art. 66. - (1) Angajatorul are obligaţia să asigure întrunirea comitetului de securitate şi sănătate 

în muncă cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este necesar. 

(2) Ordinea de zi a fiecărei întruniri este stabilită de către preşedinte şi secretar, cu consultarea 

reprezentanţilor lucrătorilor, şi este transmisă membrilor comitetului de securitate şi sănătate în 

muncă, inspectoratului teritorial de muncă şi, dacă este cazul, serviciului extern de protecţie şi 

prevenire, cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului. 

(3) Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă convoacă în scris membrii 

comitetului cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii, indicând locul, data şi ora stabilite. 

(4) La fiecare întrunire secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă încheie un 

proces-verbal care va fi semnat de către toţi membrii comitetului. 

(5) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este legal întrunit dacă sunt prezenţi cel puţin 

jumătate plus unu din numărul membrilor săi. 

(6) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă convine cu votul a cel puţin două treimi din 

numărul membrilor prezenţi. 

(7) Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă va afişa la loc vizibil copii ale 

procesului-verbal încheiat. 

(8) Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă transmite inspectoratului teritorial 

de muncă, în termen de 10 zile de la data întrunirii, o copie a procesului-verbal încheiat. 

 

SECŢIUNEA a 3-a - Atribuţiile comitetului de securitate şi sănătate în muncă 

Art. 67. - Pentru realizarea informării, consultării şi participării lucrătorilor, în conformitate cu 

art. 16, 17 şi 18 din lege, comitetul de securitate şi sănătate în muncă are cel puţin următoarele 

atribuţii: 

a) analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de 

prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi 

funcţionare; 
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b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor 

necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii 

condiţiilor de muncă; 

c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare 

consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării 

anumitor deficienţe; 

d) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a 

echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală; 

e) analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi 

protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia; 

f) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor 

sensibile la riscuri specifice; 

g) analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi 

îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern; 

h) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi 

sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari; 

i) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a 

îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune 

introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie; 

j) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi 

evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în 

urma cercetării; 

k) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face 

un raport scris privind constatările făcute; 

l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către 

conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, 

la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi 

propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor. 

SECŢIUNEA a 4-a Obligaţiile angajatorului referitoare la comitetul de securitate şi sănătate 

în muncă 

Art. 68. - Angajatorul trebuie să furnizeze comitetului de securitate şi sănătate în muncă toate 

informaţiile necesare, pentru ca membrii acestuia să îşi poată da avizul în cunoştinţă de cauză. 

Art. 69. - (1) Angajatorul trebuie să prezinte, cel puţin o dată pe an, comitetului de securitate şi 

sănătate în muncă un raport scris care va cuprinde situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, 

acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile 

pentru planul de prevenire şi protecţie ce se vor realiza în anul următor. 

(2) Angajatorul trebuie să transmită raportul prevăzut la alin. (1), avizat de membrii comitetului 

de securitate şi sănătate în muncă, în termen de 10 zile, inspectoratului teritorial de muncă. 

Art. 70. - Angajatorul trebuie să supună analizei comitetului de securitate şi sănătate în muncă 

documentaţia referitoare la caracteristicile echipamentelor de muncă, ale echipamentelor de 

protecţie colectivă şi individuală, în vederea selecţionării echipamentelor optime. 

Art. 71. - Angajatorul trebuie să informeze comitetul de securitate şi sănătate în muncă cu 

privire la evaluarea riscurilor pentru securitate şi sănătate, măsurile de prevenire şi protecţie 

atât la nivel de unitate, cât şi la nivel de loc de muncă şi tipuri de posturi de lucru, măsurile de 

prim ajutor, de prevenire şi stingere a incendiilor şi evacuare a lucrătorilor. 

Art. 72. - Angajatorul comunică comitetului de securitate şi sănătate în muncă punctul său de 

vedere sau, dacă este cazul, al medicului de medicina muncii, serviciului intern sau extern de 

prevenire şi protecţie, asupra plângerilor lucrătorilor privind condiţiile de muncă şi modul în 

care serviciul intern sau extern de prevenire şi protecţie îşi îndeplineşte atribuţiile. 

Art. 73. - În cazul în care angajatorul nu ia în considerare propunerile comitetului de 

securitate şi sănătate în muncă, conform atribuţiilor prevăzute la art. 67, trebuie să motiveze 

decizia sa în faţa comitetului; motivaţia va fi consemnată în procesulverbal. 
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Pe lângă cele arătate mai sus menționăm că reprezentanţii lucrătorilor în CSSM au dreptul să 

solicite întrunirea comitetului pentru dezbaterea eventualelor plângeri privind condițiile de lucru 

și pericolele de accidentare și îmbolnăvire. 

Dacă există o comunicare bună cu conducerea unității, reprazentanții salariaților pot contribui 

realmente la alegerea echipamentelor de muncă (mașini, utilaje) atunci când se decide asupra unui 

plan de investiții, la amenajarea sau la reorganizarea locurilor de muncă în scopul ameliorării 

condițiilor de lucru. Este important de știut că pot fi obținute fonduri europene nerambursabile 

dacă se elaborează proiecte în aceste domenii. 

8.8. Negocierea capitolului privind securitatea și sănătatea în muncă din 

Contractul colectiv de muncă  

Ce trebuie să știe militantul sindical?  

1) Prevederile legislației privind raporturile de muncă și SSM, adică: 

 Codul muncii, 

 Prevederile referitoare la negocierea CCM din Legea nr.62/2011, a dialogului social, 

 Legea nr.319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă,  

 Normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006, 

 Legislația referitoare la protecția persoanelor incluse în grupuri sensibile la riscuri, cum ar 

fi femei în perioada de maternitate, tineri cu vârsta sub 18 ani, persoane cu dizabilități; 

2) Prevederile contractelor colective de muncă la nivel superior, dacă acestea există și sunt în 

vigoare; 

3) Condițiile concrete de la locurile de muncă; 

4) Modalitățile prin care sunt asigurate, în cadrul unității, activitățile de prevenire și 

protecție, adică: 

 Dacă sunt nominalizate persoane cu atribuții în domeniul SSM (lucrători desemnați), 

 Dacă există un Serviciu intern de prevenire și protecție (”Protecția muncii”), 

 Dacă există un contract cu un Serviciu extern de prevenire și protecție abilitat conform 

legii, 

 Dacă există un contract cu un medic ori cu un Serviciu de medicina muncii; 

5) Modul de constituire a Bugetului de cheltuieli pentru securitate și sănătate la locul de 

muncă; 

6) Prevederile Regulamentului intern (document care poate fi Anexă la CCM) 

Ce trebuie și ce poate să facă militantul sindical, responsabil SSM? 

1) Să participle la negocierea CCM; 

2) Să propună includerea în contract, la capitolul special destinat acestei problematici ori sub 

forma unor anexe, clauzele necesare privitoare la asigurarea SSM; 

3) Să vegheze permanent la respectarea clauzelor susmenționate 

8.9. Participarea la cercetarea accidentelor de muncă  

Ce trebuie să știe militantul sindical?  

1) Că, dacă s-a produs un accident de muncă, conducerea unității trebuie să dispună imediat 

cercetarea accidentului prin numirea unei comisii de cercetare. Comisia se deplasează la locul 

accidentului și procedează în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 și ale Normelor 
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metodologice de aplicare a acesteia. Cercetarea accidentului presupune întocmirea unui dosar 

care include următoarele documente: 

 Decizia prin care a fost numită comisia, 

 Nota de constatare, 

 Declarațiile persoanelor implicate: victima, dacă este posibil, conducătorul direct al 

locului de muncă, alte persoane cu responsabilități cum ar fi personalul de întreținere/ reparații, 

martori, dacă este cazul etc, 

 Dovezi privind instruirea în domeniul SSM cum ar fi Fișa individuală de instruire, 

 Procesul-verbal de cercetare  

2) Că Procesul-verbal de cercetare detaliază împrejurările în care s-a produs accidentul și 

stabilește cauzele acestuia, cerințele încălcate, persoanele vinovate precum și măsurile ce se cer 

adoptate pentru a preveni, în viitor, repetarea evenimentului de muncă. 

Ce trebuie și ce poate să facă militantul sindical, responsabil SSM? 

Reprezentanții salariaților pot fi implicați în cercetarea accidentului de muncă și pot solicita, de 

asemenea, accesul la dosarul de cercetare. 

8.10. Reprezentarea intereselor și rezolvarea plângerilor lucrătorilor pe care îi 

reprezintă 

Ce trebuie să știe militantul sindical?  

1) Că legea îi permite să solicite timp pentru comunicarea cu salariații (sub forma unor scurte 

ședințe pentru colectarea problematicii SSM la locul de muncă. De exemplu, cu ocazia 

instructajului periodic SSM/SU, poate solicita încă 15 minute în acest scop); 

2) Că legea îi permite accesul la locurile de muncă al lucrătorilor pe care îi reprezintă. 

Ce trebuie și ce poate să facă militantul sindical, responsabil SSM?  

1) Să solicite timp pentru comunicarea cu salariații; 

2) Să solicite acces la locurile de muncă ale lucrătorilor pe care îi reprezintă. Conducătorii 

locurilor de muncă respective trebuie informați în prealabil cu privire la această acțiune; 

3) Să colecteze plângerile salariaților și să se implice în rezolvarea problemelor astfel 

identificate apelând la persoanele cu responsabilități în domeniu; 

4) Pentru rezolvarea problemelor care pun în pericol securitatea și sănătatea lucrătorilor poate 

solicita întrunirea de urgență, suplimentară, a CSSM. 

 

8.11. Lista actelor normative şi surse bibliografice suplimentare 

 

SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

Nr. 

Crt. 

Denumire Publicată în 

1 Legea 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă M.Of. nr. 646/26 iul. 2006 

2 Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006,  

aprobate prin HG 1.425/2006, 

modificată și completată prin HG 955/2010 

 

M.Of.nr.882/30.10.2006  

M.Of.nr.661/27.09.2010 

3 Măsurile de prevenire, reducere şi control ale poluării 

mediului cu azbest, 

reglementate prin HG 124/2003, 

modificată prin HG 734/2006, 

și prin HG 210/2007 

 

M.Of. nr. 109/20 feb. 2003 

M.Of. nr. 519/15 iun. 2006 

M.Of. nr. 187/19 mar. 2007 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=16028
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=9326
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=15885
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=16689
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4 Măsurile privind asigurarea securitatii utilizatorilor de 

echipamente electrice de joasa tensiune, 

reglementate prin HG 457/2003, 

modificată prin HG 1514/2003, 

prin HG 962/2007, 

și prin HG 1302/2009 

 

 

M.Of. nr. 311/8 mai. 2003  

 

M.Of. nr. 402/15 iun. 2007 

M.Of. nr. 628/13 sep. 2007 

M.Of.nr.776/13.11.2009 

5 Cerinţele esenţiale de securitate ale echipamentelor 

individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru 

introducerea lor pe piaţă,  

stabilite prin HG 115/2004, 

modificată prin HG 809/2005 

 

 

M.Of. nr. 166/26 feb. 2004 

M.Of. nr. 723/10 aug. 2005 

6 Măsurile de protecţie a sănătăţii şi securităţii 

lucrătorilor fata de riscurile datorate expunerii la 

azbest, 

stabilite prin HG 1875/2005, 

modificată prin HG 601/2007 

 

 

M.Of.nr.64/24.01.2006 

M.Of. nr. 470/12 iul. 2007 

7 Cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare 

la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de 

vibraţii, 

stabilite prin HG 1876/2005, 

modificată prin HG 601/2007 

 

 

M.Of.nr.81/30.01. 2006 

M.Of. nr. 470/12 iul. 2007 

8 Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

şantierele temporare sau mobile, 

stabilite prin HG 300/2006, 

modificată prin HG 601/2007 

 

 

M.Of.nr.252/21.03.2006 

M.Of. nr. 470/12 iul. 2007 

9 Cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare 

la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de 

zgomot, 

stabilite prin HG 493/2006, 

modificată prin HG 601/2007 

 

 

 

M.Of.nr.380/03.05.2006 

M.Of. nr. 470/12 iul. 2007 

10 Cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate 

şi/sau de sănătate la locul de muncă, 

stabilite prin HG 971/2006 

 

 

M.Of.nr.683/09.08.2006 

11 Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă 

referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de 

vizualizare, 

stabilite prin HG 1028/2006 

 

 

 

M.Of.nr.710/18.08.2006 

12 Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru  

utilizarea de către lucrători a echipamentului 

individual de protecţie la locurile de  muncă, 

stabilite prin HG 1048/2006 

 

 

 

M.Of.nr.722/23.08.2006 

13 Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri 

pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare, 

stabilite prin HG 1051/2006 

 

 

 

M.Of.nr.713/21.08.2006 

14 Cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi 

protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui 

potenţial risc datorat atmosferelor explozive, 

stabilite prin HG 1058/2006 

 

 

 

M.Of.nr.737/29.08.2006 

15 Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul 

de muncă, 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=11433
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=16925
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=17182
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=12445
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=14697
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=16993
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=16993
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=16993
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=16993
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stabilite prin HG 1091/2006 M.Of.nr.739/30.08.2006 

16 Măsurile de protecţie a lucrătorilor împotriva 

riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în 

muncă, 

reglementate prin HG 1092/2006 

 

 

 

M.Of.nr.762/07.09.2006 

17 Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 

expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul 

de muncă, 

reglementate prin HG 1093/2006 

 

 

 

 

M.Of.nr.757/06.09.2006 

18 Cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare 

la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de 

câmpuri electromagnetice, 

stabilite prin HG 1136/2006 

 

 

 

M.Of.nr.769/11.09.2006 

19 Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru  

utilizarea de către lucrători a echipamentelor de  

muncă, 

stabilite prin HG 1146/2006 

 

 

 

M.Of.nr.815/03.10.2006 

20 Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă 

pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva 

riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, 

stabilite prin HG 1218/2006 

 

 

 

M.Of.nr.845/13.10.2006 

21 Cerințele minime pentru supravegherea stării sănătăţii 

lucrătorilor, 

stabilite prin HG 355/2007, 

modificată prin HG 37/2008 

 

M.Of. nr. 332/17 mai. 2007 

M.Of.nr.45/21.01.2008 

22 Clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor 

periculoase, 

reglementate prin HG 1408/2008 

 

 

M.Of.nr.813/04.12.2008 

Anexele 1-6, descărcabile din 

http://www.monitoruloficial.ro/ 

M.Of.nr.813 bis/04.12.2008 

23 Condiţiile pentru introducerea pe piaţă a maşinilor 

industriale, 

reglementate prin HG 1029/ 2008 

 

 

M.Of. nr. 674/ 30 sep. 2008 

 

SITUAȚII DE URGENȚĂ 

24 Legea 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, 

 

 

modificată prin O.U.G. nr.70/2009 

M.Of. nr. 633/21 iul. 2006  

și rectificată 

M.Of. nr. 788/18 sep. 2006 

M.Of. nr. 444/29 iun. 2009  

și rectificată 

M.Of. nr. 607/3 sep. 2009 

25 Normele generale de apărare împotriva incendiilor, 

aprobate prin Ordin MAI 163/2007 

 

M.Of.nr.216/29.03.2007 

26 Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva 

incendiilor la construcții și instalațiile aferente, 

aprobate prin Ordin MAI 166/2010 

 

 

M.Of. nr. 559/9 aug. 2010 

27 Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva 

incendiilor la spaţii pentru comerţ, 

aprobate prin Ordin MAI 187/2010 

 

 

M.Of.nr.620/02.09.2010 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=16844
http://www.monitoruloficial.ro/
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=5405
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=89642
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=16014
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=16195
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=19009
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=19187
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=20173
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28 Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor 

la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii, 

aprobate prin Ordin MAI 211/2010 

 

 

M.Of. nr. 663/28 sep. 2010 

29 Dispoziţiier generale de apărare împotriva incendiilor 

la spaţii şi construcţii pentru birouri, 

aprobate prin Ordin MAI 262/2010 

 

 

M.Of. nr. 831/13 dec. 2010 

30 Legea 481/2004 privind protecția civilă, 

 

 

modificată prin O.U.G. nr.70/2009 

M.Of. nr. 1094/24 noi. 2004 

republicată 

M.Of. nr. 554/22 iul. 2008 

M.Of. nr. 444/29 iun. 2009  

și rectificată 

M.Of. nr. 607/3 sep. 2009 

31 Dispoziţiile generale privind instruirea salariaţilor în 

domeniul situaţiilor de urgenţă, 

aprobate prin Ordin MAI 712/2005, 

modificat prin Ordin MAI 786/2005  

 

 

M.Of. nr. 599/12 iul. 2005 

 

 

M.Of. nr. 844/19 sep. 2005 

32 Normele metodologice de avizare şi autorizare privind 

securitatea la incendiu şi protecţia civilă, 

aprobate prin Ordin MAI 3/2011 

 

 

M.Of. nr. 36/14 ian. 2011legal: 

 
 

 

ALTE ACTE NORMATIVE 

33 Noul Cod al muncii, 

adoptat prin Legea 40/2011 

pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 

 

M.Of. nr. 345/18 mai. 2011 

M.Of. nr. 72/5 feb. 2003 

34 Durata timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru 

salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - 

vătămătoare, grele sau periculoase, 

adoptată prin Legea 31/1991 

 

 

 

M.Of. nr. 64/27 mar. 1991 

35 Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, 

aprobate prin HG 234/2006 

 

 

M.Of. nr. 196/2 mar. 2006 

36 Măsurile de protecţi a tinerilor la locul de muncă, 

adoptate prin HG 600/2007 

 

M.Of. nr. 473/13 iul. 2007 

37 Contractul colectiv de munca aplicabil  

38 Regulamentul intern aplicabil  

 

Listă actualizată la 01.11.2011 
Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate la Locul de Muncă   

www.osha.europa.eu  

 

Institutul Naţional de Cercetare–Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” 

(INCDPM) – Bucureşti  

www.inpm.ro 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=20305
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=20491
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=89642
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=13546
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=4906
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=19009
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=19187
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=14508
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=14837
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=20599
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=20949
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=9283
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=673
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=15511
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=16996
http://www.osha.europa.eu/
http://www.inpm.ro/index.php
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Anexa 1 - Etape de evaluare a riscurilor 

Nivel pentru risc acceptabil în România = 3 

Nivel pentru risc global acceptabil = 3,5 

1. Prima etapă: Colectarea datelor primare necesare evaluării 

a) Buletine de analiză a noxelor; 

b) Statistica accidentelor de muncă de la locul de muncă evaluat din ultimii 10 ani 

(sau de la locuri de muncă similare, inclusiv din alte unități); 

c) Statistica bolilor profesionale din ultimii 10 ani (sau de la locuri de muncă 

similare, inclusiv din alte unități). 

2. A 2-a etapă:  Constituirea echipei de evaluare 

a) Evaluator autorizat (dilomă de evaluator); 

b) Tehnolog implicat; 

c) Medic de medicina muncii; 

d) Lucrător desemnat, reprezentanți ai salariaților. 

3. A 3-a etapă:  Delimitarea locurilor de muncă 

Locul de muncă se definește ca fiind cea mai mică zonă în care elemente ale sistemului 

de muncă, respectiv mijloacele de producție, mediul și sarcina de muncă, sunt aceleași. 

4. A 4-a etapă: Identificarea factorilor de risc 

Se realizează pentru fiecare element al sistemului de muncă. Se începe cu analiza 

mijloacelor de muncă (mașini, utilaje, instalații, scule, materiale, substanțe chimice etc). 

Se continuă cu analiza mediului de muncă, apoi a sarcinii de muncă și, în final, a 

executantului (vezi Anexele 1.1 și 1.11). 

5. A 5-a etapă: Identificarea consecințelor maxim posibile 

Medicul de medicina muncii are o contribuție importantă în această etapă. Rezultă o listă 

de consecințe posibile, în format tabelar (vezi Anexa 1.2). 

6. A 6-a etapă: Elaborarea Fișei de evaluare a riscurilor 

Se acordă punctaj pentru consecințe (gravitate) și probabilitate (frecvență) funcție de: 

a) Scala de cotare a gravității consecințelor. Încadrarea se face în funcție de gravitate 

(de exemplu, accident urmat de ITM, de invaliditate dau de deces). 

b) Scala de cotare a probabilității (frecvenței) 

i. Punctajele privind frecvența pentru accidente sunt: 

 6 – pentru cel puțin 1 accident/ lună, 

 5 - pentru cel puțin 1 accident/ an, 

 4 - pentru cel puțin 1 accident între 1-2 ani, 

 3 - pentru cel puțin 1 accident între 2-5 ani, 

 2 - pentru cel puțin 1 accident între 5-10 ani, 

 1 – extrem de rar (nici un accident în ultimii 10 ani). 

ii. Punctajele privind frecvența pentru îmbolnăvire profesională sunt (cu titlu 

de exemplu pentru expunere la temperatură scăzută etc): 

 6 – pentru expunere continuă, 

 5 – pentru expunere 4 ore/ schimb. 

7. A 7-a etapă: Stabilirea nivelului de risc funcție de punctaj 

Se realizează conform tabelului prezentat în Anexa 1.4  

(vezi și Anexa 1.5) 

8. A 8-a etapă: Calculul nivelului de risc global 

Se realizează aplicând formula de calcul prezentată în Anexa 1.6 

9. A 9-a etapă: Realizarea graficului de evaluare a riscurilor 
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Se realizează pe baza datelor conținute în Fișa de evaluare a riscurilor  

(vezi model Anexa 1.7) 

10. A 10-a etapă: Analiza rezultatelor și interpretarea lor 

11. A 11-a etapă: Elaborarea propunerii de Fișă de măsuri  

(vezi model Anexa 1.8, vezi Anexa 1.9) 

12. A 12-a etapă: Elaborarea Planului de prevenire și protecție. Avizarea acestuia 

(vezi model Anexa 1.10) 

 

Anexa 1.1 - Identificarea factorilor de risc 

A. Mijloace de muncă 

1. Factori de risc mecanic 

1.1. Mișcări periculoase 

1.1.1. Mișcări funcționale ale echipamentelor tehnice ori ale fluidelor; 

 Organe de mașini în mișcare, 

 Curgeri de fluide, 

 Deplasări ale mijloacelor de transport. 

1.1.2. Autodeclanșări sau autoblocări contraindicate ale mișcărilor funcționale ale 

echipamentelor tehnice ori ale fluidelor; 

1.1.3. Deplasări sub efectul gravitației: alunecare, rostogolire, rulare pe roți, 

răsturnare, cădere liberă, scurgere liberă, deversare, surpare, prăbușire, 

scufundare etc; 

1.1.4. Deplasări sub efectul propulsiei: proiectare de corpuri sau particule, 

deviere de la traiectoria normală, balans, recul, șoc excesiv, jet, erupție etc 

1.2. Suprafețe sau contururi periculoase 

 Înțepătoare, tăioase, alunecoase, abrazive, adezive 

1.3. Recipiente sub presiune 

1.4. Vibrații excesive ale echipamentelor tehnice 

2. Factori de risc termic 

 Temperatura ridicată a obiectelor sau suprafețelor, 

 Temperatura coborâtă a obiectelor sau suprafețelor, 

 Flăcări, flame. 

3. Factori de risc electric 

3.1. Curentul electric 

 Atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas 

4. Factori de risc chimic 

 Substanțe toxice, substanțe caustice, substanțe inflamabile, substanțe 

explozive, substanțe cancerigene, substanțe radioactive, substanțe mutagene 

5. Factori de risc biologic 

5.1. Culturi sau preparate cu microorganisme 

 Bacterii, virusuri, richeti, spirochete, ciuperci, protozoare 

5.2. Plante periculoase etc 

 (de exemplu, ciuperci otrăvitoare) 

5.3. Animale periculoase 

 (de exemplu, șerpi veninoși) 

B. Mediu de muncă 

1. Factori de risc fizic 
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1.1. Temperatura aerului 

 Ridicată, scăzută 

1.2. Umiditatea aerului 

 Ridicată, scăzută 

1.3. Curenții de aer 

1.4. Presiunea aerului 

 Ridicată, scăzută 

1.5. Ionizarea aerului 

1.6. Suprapresiunea de adâncime a apei 

1.7. Zgomot 

1.8. Ultrasunete 

1.9. Vibrații 

1.10. Lumina 

 Nivel scăzut de iluminare, 

 Strălucire, pâlpâire 

1.11. Radiații 

 Electromagnetice: infraroșii, ultraviolete, microunde, de frecvență înaltă, 

de frecvență medie, de frecvență joasă, laser, 

 Ionizante: alfa, beta, gamma. 

1.12. Potențial electrostatic 

1.13. Calamități naturale 

 Trăsnet, inundație, vânt, grindină, viscol, alunecări, surpări, prăbușiri de 

teren sau copaci, avalanșe, seism. 

1.14. Pulberi pneuconiogene 

2. Factori de risc chimic 

2.1. Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici 

2.2. Pulberi în suspensie în aer, gaze sau vapori inflamabili ori explzivi 

3. Factori de risc biologic 

3.1. Microorganisme în suspensie în aer 

 Bacterii, virusuri, richeti, spirochete, ciuperci, protozoare 

4. Caracterul special al mediului 

 Subteran, acvatic, subacvatic, mlăștinos, aerian, cosmic 

C. Sarcină de muncă 

1. Conținut necorespunzător al sarcinii de muncă în raport cu cerințele SSM 

 Operații, reguli sau procedee greșite, 

 Absența unor operații, 

 Metode de muncă necorespunzătoare: succesiune greșită a operațiilor. 

2. Sarcină subdimensionată sau supradimensionată în raport cu capacitatea 

executantului 

2.1. Solicitare fizică 

 Efort static, poziții de lucru forțate sau vicioase, efort dinamic 

2.2. Solicitare psihică 

 Ritm de muncă ridicat, decizii dificile urgente, operații repetitive de 

ciclu scurt sau foarte complexe, muncă monotonă 
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D. Executant 

1. Acțiuni greșite 

1.1. Executarea defectuoasă a unor operații 

 Comenzi, manevre, poziționări, fixări, asamblări, reglaje, utilizare 

greșită a mijloacelor de protecție 

1.2. Nesincronizări de operații 

 Întârzieri, devansări 

1.3. Efectuarea de operații neprevăzute prin sarcina de muncă 

 Pornirea sau întreruperea funcționării echipamentelor tehnice, 

alimentarea sau oprirea alimentării cu energie (curent electric, fluide 

energetice), deplasări și/ sau staționări în zone periculoase, 

 Deplasări cu pericol de cădere: 

i. De la același nivel, prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare; 

ii. De la înălțime, prin pășire în gol, dezechilibrare, alunecare. 

1.4. Comunicări accidentogene 

2. Omisiuni 

2.1. Omiterea unor operații 

2.2. Neutilizarea mijloacelor de protecție 

Anexa 1.3 - Calculul Nivelului de risc global și a Nivelului de securitate 

 

Nivelul de risc global (Nr) pe locul de muncă se calculează ca o medie ponderata a nivelurilor 

de risc stabilite pentru factorii de risc identificati. Pentru ca rezultatul obtinut sa reflecte cât mai 

exact posibil realitatea, se utilizează ca element de ponderare rangul factorului de risc, care este 

egal cu nivelul de risc. 

În acest mod, factorul cu cel mai mare nivel de risc va avea și rangul cel mai mare. Se elimină 

astfel posibilitatea ca efectul de compensare între extreme, pe care-l implică orice medie 

statistică, să mascheze prezența factorului cu nivel maxim de risc.     

Formula de calcul al nivelului de risc global este următoarea : 

rN = 











n

i

n

i

j

rj

Rrj

1

1  

în care: 

Nr = nivelul de risc global pe loc de muncă; 

rj = rangul factorului de risc “i”; 

Rj = nivelul de risc pentru factorul de risc “i” (Rj poate lua valori de la 1 la 7); 

n = numărul factorilor de risc identificați la locul de muncă 

Nivelul de securitate (Ns) pe loc de muncă se identifică pe Scala de încadrare a nivelurilor de 

risc/ securitate, construită pe principiul invers proporționalității nivelurilor de risc și de 

securitate. 

Atât nivelul de risc global, cât și nivelul de securitate se înscriu în Fișa locului de muncă.  

In cazul evaluării unor macrosisteme (sector, secție, intreprindere), se calculează media ponderata 

a nivelurilor medii de securitate determinate pentru fiecare loc de muncă analizat din componenta 

macrosistemului (locurile de munca analoge se considera ca un singur loc de muncă), pentru a se 

obține nivelul global de securitate a muncii pentru atelierul/ secția / sectorul sau intreprinderea 

investigate - Ng 
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unde :  

rp  = rangul locului de muncă “p” (egal ca valoare cu nivelul de securitate al locului); 

n = numărul de locuri analizate; 

Nsp = nivelul mediu de securitate a muncii pentru locul de muncă “p” 

 

Anexa 1.4 - Măsuri de prevenire și protecție 

Ordinea ierarhică  
 

 

 

RISC  ↔         

OM 

 

Măsuri primare (măsuri de ordinul întâi) 

 

ELIMINAREA RISCURILOR 

 

Măsurile acționează direct asupra sursei de factori de risc 

(PREVENIRE INTRINSECĂ) 

 

 

 

RISC ↔       

OM 

 

 

Măsuri secundare (măsuri de ordinul doi) 

 

IZOLAREA RISCURILOR 

 

Factorii de risc persistă dar, prin măsuri de protacție colectivă se 

evită sau se diminuează acțiunea lor asupra omului 

 

 

 
 

RISC ↔ OM 

 

 

 

Măsuri terțiare (măsuri de ordinul trei) 

 

EVITAREA RISCURILOR 

 

Interacțiunea dintre factorii de risc și om se evită prin măsuri 

organizatorice și reglementări privind comportamentul 

 

 

 
 

RISC ↔ OM 

  

 

Măsuri cuaternare (măsuri de ordinul patru) 

 

IZOLAREA OMULUI 

 

Limitarea acțiunii factorilor de risc se realizează prin protecție 

individuală 
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Anexa 2.1 - Identificarea factorilor de risc 

 

Locul de muncă nr. ... 

Activitatea: Administrator rețea calculatoare/ administrator sistem informatic 

Scopul principal al postului: asigura functionalitatea continua a echipamentelor ICT si 

serviciile ICT pentru SC….. ; 

 

In conformitate cu prevederile Legii SSM nr.319/2006, art.5, lit.a), vom denumi titularul postului 

de lucru “lucrător”. 

Procesul de muncă 

Componentele sistemului de muncă 
 

A. MIJLOACELE DE MUNCĂ 

 calculator; 

 laptop; 

 tastatura; 

 imprimanta; 

 scaner; 

 mouse; 

 reteaua de calcul ( cablaj de retea, prize de retea, server, swith, router, etc.); 

 echipamente de stocare(CD-uri, DVD-uri, dischete, stik); 

 copiator, fax, etc.; 

 telefon fix,  

 telefon mobil; 

 cabluri de alimentare cu energie electrica a echipamentelor de calcul si a celorlalti 

receptori; 

 cabluri de telefonie; 

 prize electrice; 

 mobilier (birou, scaune, masa de lucru, dulapuri, biblioteca etc); 

 produse de birotica si papetarie (capsator, perforator, agrafe, suport agrafe, foarfeca birou, 

cutter, textmarker, marker pentru subliniat cu varf, clasor carti vizita, geanta de piele 

birou, stilouri, rezerve, pix-uri, hartie copiator, notite autoadezive, instrumente de 

geometrie, caiete, bibliorafturi, plicuri, etc.); 

 documentele unitatii 

De asemenea, chiar atunci cand nu conduc autovehiculele societatii, lucratorii le utilizeaza pentru 

deplasari in vederea indeplinirii atributiilor de serviciu. Totodata, lucratorii utilizeaza 

ascensoarele electrice cu care sunt dotate cladirile administrative. 

B. MEDIUL DE MUNCĂ 

Activitatea personalului  se desfasoara  in birouri, sala servere-lor, iar in timpul 

deplasarilor in interes de serviciu, personalul se poate afla in autovehicule (chiar daca acesta nu 

conduce).  

Temperatura ridicata a aerului in birouri este reglata de instalatiile de aer conditionat iar 

temperatura scazuta a aerului in birouri este reglata de instalatiile de incalzire a cladirilor.  

Temperatura ridicata / scazuta a aerului in autovehicule este reglata de instalatiile de aer 

conditionat cu care acestea sunt dotate. 

Curentii de aer sunt prezenti in locurile in care functioneaza aparatele de aer conditionat. 

Iluminatul in birouri are un nivel de iluminare corespunzator, acesta fiind asigurat atat de catre 

iluminatul natural cat si de catre iluminatul artificial. 
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Calculatoare cu care este dotata societatea au in componenta monitoare cu afisaj prin cristale 

lichide (Lichid Crystal Display – LCD) si conform literaturii de specialitate nu emit radiatii. De 

asemenea, imprimantele cu laser, care emana ozon, sunt prevazute din fabricatie cu filtre si 

ventilatie permanenta, care elimina efectul nociv al ozonului. 

Personalul poate fi afectat de calamitati naturale: traznet, alunecari, alunecari de teren, prabusiri 

de copaci (cand se deplaseaza cu autovehicule) sau seisme. 

Personalul poate fi afectat de factorii de risc biologic cauzati de microorganismele care pot exista 

in suspensie in aer (bacterii) provenite de la aparatele de aer conditionat. 

C. SARCINA DE MUNCA 

In conformitate cu Fisele de post, discutiei cu titularii posturilor de lucru si a observatiilor 

directe ale evaluatorului, a reiesit ca acestia au o serie de responsabilitati si atributii in cadrul  

Zonei ICT, printre care amintim : 

 monitorizarea proceselor retelei; 

 securizarea retelei(informatiilor); 

 supravegherea comunicarii in retea; 

 salvarea/stocarea datelor; 

 instalarea si configurarea sistemelor de operare si aplicare; 

 asigurarea suportului (consultanta) hardware si software tuturor utilizatorilor finali de 

servicii informatice din cadrul Grupului SC .. ; 

 propunerea de solutii de reparare sau upgrade-are a sistemelor de calcul diagnosticate; 

 participarea la parametrizarea sistemelor informatice pentru functionarea acestora in 

corelatie cu cerintele rezultate in urma activitatii de analiza; 

 implementarea si urmarirea masurilor de securitate a datelor din reteua de calculatoare a 

SC .. ; 

 aplicarea masurilor de optimizare si de securitate a accesului la Internet a personalului 

(instaleaza si configureaza aplicatii client VPN, FTP, Lotus Notes etc); 

 asigurarea mentenantei aplicatiilor software locale; 

 asigurarea integritatii informatiilor pe suport electronic prin actualizarea periodica a 

programelor antivirus, verificarea dupa un program sau ori de cate ori este nevoie, a 

sistemelor informatice de posibile infectii cu virusi si efectuarea, periodica, de copii de 

siguranta a datelor de pe serverele si statiile de lucru, in functie de importanta acestora; 

 acordarea ajutorului si consilierii utilizatorilor in dificultatile legate de folosirea tehnicii 

de calcul; 

 aplicarea strategiei de dezvoltare in domeniul informatic; 

 diagnosticarea rapida si corecta, in caz de functionare necorespunzatoare a tehnicii de 

calcul si remedierea operativa a defectiunilor; 

 elaborarea Caietelor de sarcini pentru achizitiile de tehnica de calcul din punct de vedere 

al specificatiilor tehnice, corelate cu strategia ICT; 

 gestionarea si controlarea integritatii software si hardware a calculatoarelor si 

imprimantelor; 

 urmarirea derularii contractelor de servicii informatice cu tertii; 

 responsabilitatea privind eficienta si calitatea lucrarilor executate; 

 respectarea termenelor de executie; 

 intocmirea necesarului de consumabile ( cartuse, etc.) si distribuirea lor, s.a. 

Din punct de vedere al cerintelor de securitate, sarcina de munca are, in general, un continut 

corespunzator. 

Din punct de vedere al sarcinii de munca in raport cu capacitatea executantului, lucratorii sunt 

expusi factori de risc cauzati de  solicitarea fizica (pozitia statica a activitatii sezand, 

suprasolicitarea organului vizual) si psihica (solicitare psihica deosebita a lucratorilor, care 

trebuie sa dezvolte, sa implementeze si sa intretina in functiune cele mai convenabile solutii ICT, 
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ce include lucrul in retea si/sau accesul la internet, care sa fie puse la dispozitia angajatilor si a 

conducerii companiei, solicitare psihica deosebita, cauzata de responsabilitatea mare pe care o au 

lucratorii in asigurarea integritatii informatiilor electronice, care ar putea fi afectata de virusi 

necunoscuti, solicitare psihica ridicata, fiind necesar ca lucratorii  sa interpreteze rapid si corect 

informatiile de monitorizare a retelei, sa aiba rabdare  sa conlucreze cu utilizatorii, efort 

neuropsihic si sensorial ridicat la efectuarea lucrarilor la calculator etc). 

D. EXECUTANTUL 

Lucratorii trebuie sa aiba controlul medical periodic efectuat, sa aiba expertiza 

corespunzatoare postului pe care-l acupa si sa fie instruiti in acest sens. 

Abaterea posibila a executantului de la linia ideala pe care trebuie sa o urmeze pentru indeplinirea 

sarcinii de munca reprezinta intotdeauna o eroare, la nivelul uneia sau a mai multora dintre 

verigile de baza ale activitatii de munca, respectiv: erori de receptie, prelucrare si interpretare a 

informatiei,  erori de decizie etc;  

Eroarea executantului se concretizeaza intr-un comportament inadecvat din punctul de vedere al 

securitatii muncii, sub forma unei actiuni gresite sau omisiuni.  

 

 

 

Anexa 2.2 - Lista factorilor de risc identificați 
F1 - Lovirea, accidentarea lucratorilor care se afla in timpul indeplinirii indatoririlor de serviciu 

in autovehiculele societatii, de catre alte mijloace de transport aflate in traficul rutier (accident de 

circulatie); 

F2 - Blocarea protectiilor ascensorului electric, putand conduce la accidentarea personalului,  prin 

caderea in gol a cabinei etc.; 

F3 - Rasturnarea obiectelor de mobilier (de exemplu : dulapuri, biblioteci etc) care nu sunt fixate 

in perete sau podea, conducand la accidentarea personalului; 

F4 - Suprafetele intepatoare sau taioase ale unor obiecte de birotica (capsator, cutter, foarfeca de 

birou), care pot produce leziuni, raniri ale mainilor lucratorilor, factorul de risc manifestandu-se 

ca stare; 

F5 - Flăcari, flame care se pot produce din cauza unui incendiu la motorul autovehiculului etc,  in 

care se afla personalul in timpul indeplinirii atributiilor de serviciu, putand conduce la accidente 

(arsuri, intoxicari cu fum etc); 

 F6 - Atingere directa, care poate fi cauzata de starea necorespunzatoare a carcaselor 

echipamentelor electrice (calculatoare, imprimante, filtre cafea, frigider etc), atingerea cailor 

active de curent ale prizelor, stecherelor, atingerea conductoarelor dezizolate etc, conducand la 

electrocutarea lucratorilor; 

F7 - Atingerea indirecta cauzata de punerea  accidentala sub tensiune a carcaselor echipamentelor 

electrice (calculatoare, imprimante, frigidere etc) care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar ar 

putea ajunge din cauza unor defecte de izolatie, prizelor de pamant necorespunzatoare, legaturilor 

de protectie la priza de pamant sau la nul necorespunzatoare etc, conducand la electrocutarea 

personalului; 

F8 - Temperatura ridicata a aerului, care poate provoca imbolnavirea organismului (afectiuni 

cardiace, comotii cerebrale etc), factorul de risc manifestandu-se ca stare; 

F9 - Temperatura scazuta a aerului, care poate provoca imbolnavirea organismului (raceli, viroze, 

pneumonii etc), factorul de risc manifestandu-se ca stare; 

F10 - Curentii de aer produsi de aparatul de aer conditionat, putand conduce la imbolnavirea 

organismului (raceli, rinite, sinuzite, afectiuni ale ochilor etc), factorul de risc manifestandu-se ca 

stare; 

F11 - Calamitatile naturale (traznet, inundatie, vant, grindina, viscol, alunecari de teren, prabusiri 

de teren sau copaci, avalanse, seisme etc), care surprinzand lucratorii  in timpul indeplinirii 

atributiilor de serviciu, pot determina accidentarea grava, ireversibila a acectora; 
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F12 - Bacteriile provenite de la aparatele de aer conditionat pot conduce la  imbolnavirea 

personalului; 

F13 - Pozitia statica sezanda prelungita in timpul efectuarii lucrarilor la calculator, lucrarilor de 

birou, la sedinte, in autovehicul,  conducand la afectiuni musculo-scheletice (dureri de coloana, 

spondiloza cervicala, dureri ale feselor s.a.), factorul de risc manifestandu-se ca stare; 

F14 - Suprasolicitarea aparatului vizual prin lucrul prelungit la videoterminal, conducand la 

tulbulari de vedere, cefalee, ameteli, lacrimare etc, factorul de risc manifestandu-se ca stare; 

F15 - Solicitare psihica deosebita a lucratorilor, care trebuie sa dezvolte, sa implementeze si sa 

intretina in functiune cele mai convenabile solutii ICT, ce include lucrul in retea si/sau accesul la 

internet, care sa fie puse la dispozitia angajatilor si a conducerii companiei, conducand la 

imbolnavirea organismului, factorul de risc manifestandu-se ca stare; 

F16 - Solicitare psihica deosebita, cauzata de responsabilitatea mare pe care o au lucratorii in 

asigurarea integritatii informatiilor electronice, care ar putea fi afectata de virusi necunoscuti etc, 

conducand la imbolnavirea organismului, factorul de risc manifestandu-se ca stare; 

F17 - Solicitare psihica ridicata, fiind necesar ca lucratorii  sa interpreteze rapid si corect 

informatiile de monitorizare a retelei, sa aiba rabdare  sa conlucreze cu utilizatorii, conducand la 

imbolnavirea organismului, factorul de risc manifestandu-se ca stare; 

F18 - Efort neuropsihic si sensorial ridicat la efectuarea lucrarilor la calculator, conducand la 

imbolnavirea organismului (afectiuni ale sistemului locomotor, a aparatului cardiovascular, 

respirator etc), factorul de risc manifestandu-se ca stare; 

F19 - Blocarea cailor si iesirilor de urgenta precum si a cailor de acces,  care in caz de necesitate 

(incendiu, curemur etc), nu pot fi utilizate, conducand la accidentarea personalului; 

F20 - Deplasari cu pericol de cadere de la acelasi nivel prin impiedicare (de cabluri electrice si de 

telefonie, mobilier, etc.), putand conduce la accidentarea personalului; 

F21 - Deplasari cu pericol de cadere de la inaltime prin alunecare pe scari, putand conduce la 

accidentarea personalului; 

F22 - Efectuarea de operatii de deblocare din ascensorul electric, putand conduce la accidentarea 

grava, ireversibila a personalului. 
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Anexa 2.3- Interpretarea rezultatelor 

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă:  Administrator Retea Calculatoare/ 

Administrator Sistem Informatic  

este 2,71, 

nivel de risc mic spre foarte mic 

Rezultatul este susținut de Fișa de evaluare, din care se observă nivelul de risc al celor 22 factori 

de risc, și anume : 

 1 factor de risc de nivel de risc 4     4,5% 

 11 factori de risc de nivel de risc 3      50,0% 

 8 factori de risc de nivel de risc 2     36,4% 

 2 factori de risc de nivel de risc 1     9,1% 

Din analiza Fișei de evaluare, rezultă factorii de risc pe componentele generice, și anume: 

 7 factori de risc proprii mijloacelor de muncă               31,8%  

 5 factori de risc proprii mediului de muncă                                      22,7%                                           

 6 factori de risc proprii sarcinii de muncă                                         27,3 % 

 4 factori de risc proprii executantului                                               18,2% 

Din analiza Fișei de evaluare, rezultă factorii de risc în functțe de gravitatea consecintelor, și 

anume: 

 7 factori de risc au consecința posibilă ”Deces”    31,8 %  

 2 factori de risc au consecința posibilă ”ITM 45-180 zile”                9,1% 

 11 factori de risc au consecința posibilă ”ITM 3-45 zile”                50,0% 

 2 factori de risc au consecința posibilă ”Neglijabil”                         9,1% 

Cei 7 factori de risc care au consecința posibilă “Deces” și 1 factor de risc care are consecința 

posibilă ”ITM 45-180 zile” reprezintă disfuncții bruște ale elementelor implicate în realizarea 

procesului de muncă și prin definiție sunt specifice accidentelor de muncă. Avand în vedere că 

din statistica accidentelor de muncă de la inființarea unității, rezultă ca la acest loc de muncă/ post 

de lucru nu s-au produs accidente de muncă, factorilor de risc in cauza li s-a atribuit probabilitatea 

minimă, adica 1. 

Ceilalți 14 factori de risc au un caracter permanent/ relativ permanent și pot fi întâlniți mai ales în 

etiologia bolilor profesionale. De aceea li s-a atribuit probabilitatea 2, 3, 4 și 5. 

 

Anexa 3 

Întreprinderea/ unitatea .............................................  

 

Fișa de instruire colectivă 

 privind securitatea și sănătatea în muncă 
    întocmită azi .............................  

 

Subsemnatul ........................................................................................................, având funcția de 

......................................................., am procedat la instruirea unui numar de ............... persoane de 

la ................................................................................................, conform tabelului nominal de pe 

verso, în domeniul securității și sănătații in muncă, pentru vizita/ prezența in intreprindere/ 

unitate, in zilele 

........................................................................................................................................................... 

În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale: 

.............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................  

Prezenta fișă de instructaj se va păstra la ......................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

Verificat,  

   Semnătura celui care a efectuat instruirea   

 



GHIDUL MILITANTULUI SINDICAL                                                                                                                              C.N.S. „Cartel ALFA“ 

 166   

verso 

Fișa de instruire colectivă  

 

Tabel Nominal 

cu persoanele participante la instruire 

 

Subsemnatii am fost instruiți și am luat cunoștință cu privire la materialele prelucrate și 

consemnate in fișa de instruire colectivă privind securitatea și sănătatea în muncă și ne obligăm sa 

le respectam întocmai.  

 

Nr. 

crt. 

Nume, Prenume Act de identitate/ 

grupa sanguină 

Semnătura Observații 

1     

2     

3     

 
     
Numele și prenumele persoanei care a primit un exemplar  

................................................................  

Semnătura ......................  

 

Notă: Fișa se completează în 2 exemplare 
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