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Executarea, modificarea şi suspendarea

Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi 
salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective 
de muncă şi al contractelor individual

Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul 
părţilor. Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, 
angajatorul are obligaţia de a informa persoana care solicită angajarea ori, după 
caz, salariatul cu privire la clauzele generale pe care intenţionează sa le înscrie 
sau să le modifice ( conform art.17 alin.(1) din Codul Muncii ).
unuia dintre elementele prevăzute  în contractul individual de muncă  în timpul 
executării acestuia impune încheierea unui act adiţional la contract, într
de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării, cu excepţia situaţiilor în 
care o asemenea modificare este prevă
care angajatorul nu îşi ex
vederea angajării ori salariatul, după caz, are dreptul să sesizeze, în termen de 30 
de zile de la data neîndeplinirii acestei obligaţii, instanţa judecătorească 
competentă şi să solicite despăgubiri core
suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligaţiei de informare.

Locul muncii poate fi modificat unilateral de către 
sau detaşarea salariatului într
individual de muncă. Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 
de zile calendaristice în 12 luni şi se poate prelungi pe perioade succesive de 
maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzu
salariatului pentru prelungirea delegării nu poate constitui motiv pentru 
sancţionarea disciplinară a acestuia.

Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, 
prin acordul părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi 
suspendarea prestării muncii de  către salariat şi a plăţilor drepturilor de natură 
salarială de către angajator.

Munca prin agent de muncă temporară este munca prestată de un salariat 
temporar care a încheiat un contract de muncă tempo
temporară şi care este pus la dispoziţia utilizatorului pentru a lucra temporar sub 
supravegherea şi conducerea acestuia din urmă.
agenţi de muncă temporară pentru executarea unei sarcini  precise şi c
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ificarea şi suspendarea contractului individual de muncă

 

obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi 
salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective 
de muncă şi al contractelor individuale de muncă. 

Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul 
Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, 

angajatorul are obligaţia de a informa persoana care solicită angajarea ori, după 
ul cu privire la clauzele generale pe care intenţionează sa le înscrie 

sau să le modifice ( conform art.17 alin.(1) din Codul Muncii ). 
unuia dintre elementele prevăzute  în contractul individual de muncă  în timpul 

mpune încheierea unui act adiţional la contract, într
de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării, cu excepţia situaţiilor în 

o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege. În situaţia în 
care angajatorul nu îşi execută obligaţia de informare, persoana selectată în 
vederea angajării ori salariatul, după caz, are dreptul să sesizeze, în termen de 30 
de zile de la data neîndeplinirii acestei obligaţii, instanţa judecătorească 
competentă şi să solicite despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l
suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligaţiei de informare.

Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea 
sau detaşarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul 
individual de muncă. Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 
de zile calendaristice în 12 luni şi se poate prelungi pe perioade succesive de 
maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzu
salariatului pentru prelungirea delegării nu poate constitui motiv pentru 
sancţionarea disciplinară a acestuia. 

Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, 
prin acordul părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi 
suspendarea prestării muncii de  către salariat şi a plăţilor drepturilor de natură 
salarială de către angajator. 

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. Un utilizator poate apela la 
agenţi de muncă temporară pentru executarea unei sarcini  precise şi c
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contractului individual de muncă. 

obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi 
salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective 

Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul 
Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, 

angajatorul are obligaţia de a informa persoana care solicită angajarea ori, după 
ul cu privire la clauzele generale pe care intenţionează sa le înscrie 

 Orice modificare a 
unuia dintre elementele prevăzute  în contractul individual de muncă  în timpul 

mpune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen 
de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării, cu excepţia situaţiilor în 

zută în mod expres de lege. În situaţia în 
ecută obligaţia de informare, persoana selectată în 

vederea angajării ori salariatul, după caz, are dreptul să sesizeze, în termen de 30 
de zile de la data neîndeplinirii acestei obligaţii, instanţa judecătorească 

spunzătoare prejudiciului pe care l-a 
suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligaţiei de informare. 

angajator prin delegarea 
prevăzut în contractul 

individual de muncă. Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 
de zile calendaristice în 12 luni şi se poate prelungi pe perioade succesive de 
maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul 
salariatului pentru prelungirea delegării nu poate constitui motiv pentru 

Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept,  
prin acordul părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi şi are ca efect 
suspendarea prestării muncii de  către salariat şi a plăţilor drepturilor de natură 

Munca prin agent de muncă temporară este munca prestată de un salariat 
cu un agent de muncă 

temporară şi care este pus la dispoziţia utilizatorului pentru a lucra temporar sub 
Un utilizator poate apela la 

agenţi de muncă temporară pentru executarea unei sarcini  precise şi cu caracter 
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temporar, cu excepţia cazului prevăzut la art.92 din Codul Muncii.
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 mi
depăşirea unei perioade de 36 de luni

Munca prin agent de muncă temporară are la bază un c
temporară care este un contract individual de muncă ce se încheie în scris între 
agentul de muncă temporară şi salariatul temporar, pe durata unei misiuni. 
Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune se stabileşte prin 
negociere directă cu agentul de muncă temporară şi nu poate fi mai mic decât 
salariul minim brut pe ţară garantat în plată.

Un lucru foarte important 
legală a timpului de muncă 
orele suplimentare. Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele 
suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămînă, cu condiţia ca 
media orelor de muncă , calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni 
calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămînă.
compensează prin ore libere
efectuarea acesteia. În aceste condiţii salariatul beneficiază de salariul 
corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

Munca prestată între orele 22.00 şi 6.00 este considerată
iar durata normală a timpului de lucru nu va depăşi 8 ore pe parcursul oricărei 
perioade de 24 de ore decât în cazul în care majorarea acestei durate este 
prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil şi numai în situaţia în care o 
astfel de prevedere nu contravi
colectiv de muncă. 

Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor 
iar durata acestuia se stabileşte în contractul individual de muncă, cu respect
legii şi a contractelor colective aplicabile şi se acordă proporţional cu activitatea 
prestată într-un an calendaristic
şi  zilele  libere  plătite  
sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.
 Nivelurile salariale minime se stabilesc prin contractele colective de muncă 
aplicabilă. Salariul individual se stabileşte prin negocieri individuale între 
angajator şi angajat. Sistemul de s
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temporar, cu excepţia cazului prevăzut la art.92 din Codul Muncii.
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 

are, adăugate la durata iniţială a misiunii, nu poate conduce la 
şirea unei perioade de 36 de luni. 

Munca prin agent de muncă temporară are la bază un contractul de muncă 
este un contract individual de muncă ce se încheie în scris între 

agentul de muncă temporară şi salariatul temporar, pe durata unei misiuni. 
Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune se stabileşte prin 
negociere directă cu agentul de muncă temporară şi nu poate fi mai mic decât 

ţară garantat în plată. 
Un lucru foarte important în cadrul muncii il reprezintă  d

legală a timpului de muncă ce nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv
orele suplimentare. Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele 

, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămînă, cu condiţia ca 
media orelor de muncă , calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni 
calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămînă. Munca suplimentară se 
compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după 
efectuarea acesteia. În aceste condiţii salariatul beneficiază de salariul 
corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

Munca prestată între orele 22.00 şi 6.00 este considerată
iar durata normală a timpului de lucru nu va depăşi 8 ore pe parcursul oricărei 
perioade de 24 de ore decât în cazul în care majorarea acestei durate este 
prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil şi numai în situaţia în care o 

contravine unor prevederi exprese stabilite în contractul 

reptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor 
iar durata acestuia se stabileşte în contractul individual de muncă, cu respect
legii şi a contractelor colective aplicabile şi se acordă proporţional cu activitatea 

un an calendaristic. Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum 
 stabilite  prin  contractul colectiv de muncă a

sunt incluse în durata concediului de odihnă anual. 
Nivelurile salariale minime se stabilesc prin contractele colective de muncă 

aplicabilă. Salariul individual se stabileşte prin negocieri individuale între 
angajator şi angajat. Sistemul de salarizare a personalului din autorităţile şi 
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temporar, cu excepţia cazului prevăzut la art.92 din Codul Muncii. 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 

siunii, nu poate conduce la 

ontractul de muncă 
este un contract individual de muncă ce se încheie în scris între 

agentul de muncă temporară şi salariatul temporar, pe durata unei misiuni. 
Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune se stabileşte prin 
negociere directă cu agentul de muncă temporară şi nu poate fi mai mic decât 

în cadrul muncii il reprezintă  durata maximă 
8 de ore pe săptămână, inclusiv 

orele suplimentare. Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele 
, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămînă, cu condiţia ca 

media orelor de muncă , calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni 
Munca suplimentară se 

plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după 
efectuarea acesteia. În aceste condiţii salariatul beneficiază de salariul 
corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru. 

Munca prestată între orele 22.00 şi 6.00 este considerată muncă de noapte 
iar durata normală a timpului de lucru nu va depăşi 8 ore pe parcursul oricărei 
perioade de 24 de ore decât în cazul în care majorarea acestei durate este 
prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil şi numai în situaţia în care o 

ne unor prevederi exprese stabilite în contractul 

reptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor 
iar durata acestuia se stabileşte în contractul individual de muncă, cu respectarea 
legii şi a contractelor colective aplicabile şi se acordă proporţional cu activitatea 

. Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum 
colectiv de muncă aplicabil nu 

Nivelurile salariale minime se stabilesc prin contractele colective de muncă 
aplicabilă. Salariul individual se stabileşte prin negocieri individuale între 

alarizare a personalului din autorităţile şi 
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instituţiile publice finanţate integral sau în majoritate de la bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale se 
stabileşte prin lege, cu consultarea orga
se plăteşte în bani cel puţin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual 
de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, 
după caz. Plata salariului se  poate efec
dovedeşte prin semnarea ştatelor de plată, precum şi prin orice alte documente 
justificative care demonstrează efectuarea plăţii căt
reţinere din salariu nu poate fi operată, în af
de lege. 

Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în 
toate aspectele legate de muncă
dispoziţiile legii speciale, ale contractelor co
cu normele şi normativele de protecţie a muncii. În cadrul propriilor 
responsabilităţi angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea s
şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prev
profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru  punerea în aplicare a 
organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia.

Angajatorii mai au obligaţia de a asigura participarea la programe de 
formare profesională pentru toţi salariaţii. 
cursurile sau stagiile de formare profesională este iniţiată de angajator, toate 
cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta.
În scopul promovării intereselor lor pro
al apărării drepturilor individuale şi colective ale acestora prevăzute 
contractele colective şi individuale
sindicatele, federaţiile şi  confederaţiile sindicale, d
organizaţii sindicale. 
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instituţiile publice finanţate integral sau în majoritate de la bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale se 
stabileşte prin lege, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative.
se plăteşte în bani cel puţin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual 
de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, 

Plata salariului se  poate efectua prin virament într-un cont bancar şi se 
dovedeşte prin semnarea ştatelor de plată, precum şi prin orice alte documente 
justificative care demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit. Nici
reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute 

Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în 
toate aspectele legate de muncă. Dispoziţiile prezentului titlu se completează cu 
dispoziţiile legii speciale, ale contractelor colective de muncă aplicabile, precum şi 
cu normele şi normativele de protecţie a muncii. În cadrul propriilor 
responsabilităţi angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea s
şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prev
profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru  punerea în aplicare a 
organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia. 

au obligaţia de a asigura participarea la programe de 
entru toţi salariaţii. În cazul în care participarea la 

cursurile sau stagiile de formare profesională este iniţiată de angajator, toate 
cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta.
În scopul promovării intereselor lor profesionale, economice şi sociale, precum şi 
al apărării drepturilor individuale şi colective ale acestora prevăzute 
contractele colective şi individuale de muncă sunt constituite de către salariaţi 
sindicatele, federaţiile şi  confederaţiile sindicale, denumite în continuare 
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instituţiile publice finanţate integral sau în majoritate de la bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale se 

nizaţiilor sindicale reprezentative. Salariul 
se plăteşte în bani cel puţin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual 
de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, 

un cont bancar şi se 
dovedeşte prin semnarea ştatelor de plată, precum şi prin orice alte documente 

re salariatul îndreptăţit. Nicio 
ara cazurilor şi condiţiilor prevăzute 

Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în 
. Dispoziţiile prezentului titlu se completează cu 

lective de muncă aplicabile, precum şi 
cu normele şi normativele de protecţie a muncii. În cadrul propriilor 
responsabilităţi angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea securităţii 
şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor 
profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru  punerea în aplicare a 

au obligaţia de a asigura participarea la programe de 
În cazul în care participarea la 

cursurile sau stagiile de formare profesională este iniţiată de angajator, toate 
cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta. 

fesionale, economice şi sociale, precum şi 
al apărării drepturilor individuale şi colective ale acestora prevăzute în 

de muncă sunt constituite de către salariaţi 
enumite în continuare 


