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Încheierea contractului de muncă

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană 
fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea 
unui angajator , persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii 
denumite salariu şi se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, 
în limba română. Obligaţia de înche
formă scrisă revine angajatorului, forma scrisă fiind
valabilă a contractului. 

Contractul individual de muncă pe perioadă determinată se poate încheia pe 
o perioadă de maxim 3 luni şi
din Codul Muncii, cu acordul scris al părţilor, pentru perioada realizării unui 
proiect, program sau lucrări.
contracte individuale de muncă pe p
mai mare de 36 de luni. 

Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează 
în registrul general de evidenţă 
Teritorial de Muncă  ia
individuale de muncă dintre care unul să
rămână într-un registru pentru 
Inspecţiei Muncii ori de câte ori este ne

O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui 
medical, care costată faptul că
Nerespectarea acestei prevederi atrage nulitatea contractului individual de muncă.

Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului 
individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile 
calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice
pentru  funcţiile  de  condu
salariatul  beneficiază  de toate 
 
 
legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, 
precum şi în contractul individual de m
succesive de probă ale mai multor persoane pentru acelaşi post este de maximum 
12 luni. 
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ncheierea contractului de muncă. 

 

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană 
lariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea 

unui angajator , persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii 
se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, 

în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în 
revine angajatorului, forma scrisă fiind obligatorie pentru încheierea 

Contractul individual de muncă pe perioadă determinată se poate încheia pe 
o perioadă de maxim 3 luni şi poate fi prelungit, în condiţiile prevăzute la art.81 

uncii, cu acordul scris al părţilor, pentru perioada realizării unui 
proiect, program sau lucrări. Între aceleaşi părţi se pot încheia succesiv cel mult 3 
contracte individuale de muncă pe perioadă determinată iar  perioada nu poate fi

Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează 
în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite Inspectoratului 

iar angajatorul este obligat  să emită două contracte 
individuale de muncă dintre care unul să-l înmâneze salariatului şi celălalt să 

un registru pentru evidenţa salariaţilor pentru a-l pune la dispoziţia 
Inspecţiei Muncii ori de câte ori este nevoie.  

O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui 
medical, care costată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci. 
Nerespectarea acestei prevederi atrage nulitatea contractului individual de muncă.

carea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului 
individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile 
calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice

conducere. Pe  durata   perioadei  de  probă 
de toate  drepturile  şi  are toate obligaţiile

legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, 
precum şi în contractul individual de muncă. Perioada în care se pot face angajări 
succesive de probă ale mai multor persoane pentru acelaşi post este de maximum 
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lariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea 

unui angajator , persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii 
se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, 

iere a contractului individual de muncă în 
obligatorie pentru încheierea 

Contractul individual de muncă pe perioadă determinată se poate încheia pe 
 prevăzute la art.81 

uncii, cu acordul scris al părţilor, pentru perioada realizării unui 
Între aceleaşi părţi se pot încheia succesiv cel mult 3 

iar  perioada nu poate fi 

Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează 
alariaţilor, care se transmite Inspectoratului 

r angajatorul este obligat  să emită două contracte 
l înmâneze salariatului şi celălalt să 

l pune la dispoziţia 

O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat 
cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci. 

Nerespectarea acestei prevederi atrage nulitatea contractului individual de muncă. 
carea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului 

individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile 
calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice  

probă  
are toate obligaţiile  prevăzute în  

legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, 
uncă. Perioada în care se pot face angajări 

succesive de probă ale mai multor persoane pentru acelaşi post este de maximum 
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Contractul colectiv de muncă este convenţia încheiată în formă scrisă între 
angajator sau organizaţia patronală, de o parte,
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.

             our Job is to support Business 

JBE Management Consultancy And Invest SRL                           Phone BE:  +32 11 45 31 86    Phone  RO : + 40 348 401 460
ance  A, Flat no. 61                  Fax BE: +32 11 72 75 51         FaxRO: + 40 348 401 461

                           TVA : RO22141043, J03/1427/2007 
                           IBAN RO29INGB0006008192918915 INGBROBU

                                                                                       E-mail : office@jbe.ro 

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. 
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Contractul colectiv de muncă este convenţia încheiată în formă scrisă între 
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 


