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Încetarea contractului individual de muncă

Încetarea de drept 
angajatorului persoană fizică, dizolvarea angajatorului persoană juridică,
data   la  care  angajatoru
legii, declararea morţii sau a punerii
fizică, precum şi comunicarea deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate, 
pensiei  anticipate parţiale, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei 
standard de pensionare. 

Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din 
iniţiativa angajatorului şi poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana 
salariatului sau pentru motive care nu ţin de persoana salariatului.

Salariatul concediat prin concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat 
cu prioritate pe postul reînfiinţat în aceeaşi activitate, fără examen, concurs sau 
perioadă de probă în termen de 45 de zile cale
doar daca acesta îşi exprimă consimţământul
altfel angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante. 
Aceste prevederi nu sunt aplicabile salariaţilor din instituţ
autorităţile publice, şi nici contractelor individuale de muncă încheiate pe 
perioadă determinată. 

Persoanele concediate în temeiul art.61 lit. c) şi d), al art.65 şi 66
muncii beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi m
lucrătoare. Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu motivele care determină concedierea şi durata 
preavizului. Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege 
este lovită de nulitate absolută

Demisia este actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr
notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de 
muncă, dupa împlinirea termenului de preaviz. Angajatorul este obligat să 
înregistreze demisia salariatului întrucât refuzul angajatorului de a înregistra 
demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de 
probă. Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de 
muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile şi 
nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de 
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ncetarea contractului individual de muncă.

 

Încetarea de drept a contractului individual de muncă se referă la decesul 
angajatorului persoană fizică, dizolvarea angajatorului persoană juridică,

angajatorul   şi-a   încetat    existenţa   conform   
declararea morţii sau a punerii  sub  interdicţie  a angajatorului persoană 

fizică, precum şi comunicarea deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate, 
arţiale, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei 

Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din 
iniţiativa angajatorului şi poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana 

tru motive care nu ţin de persoana salariatului.
Salariatul concediat prin concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat 

cu prioritate pe postul reînfiinţat în aceeaşi activitate, fără examen, concurs sau 
perioadă de probă în termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii 
doar daca acesta îşi exprimă consimţământul în termen de 5 zile calendaris

angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante. 
Aceste prevederi nu sunt aplicabile salariaţilor din instituţ
autorităţile publice, şi nici contractelor individuale de muncă încheiate pe 

Persoanele concediate în temeiul art.61 lit. c) şi d), al art.65 şi 66
muncii beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile 
lucrătoare. Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu motivele care determină concedierea şi durata 
preavizului. Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege 
ste lovită de nulitate absolută. 

Demisia este actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr
notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de 
muncă, dupa împlinirea termenului de preaviz. Angajatorul este obligat să 
înregistreze demisia salariatului întrucât refuzul angajatorului de a înregistra 

dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de 
Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de 

upă caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile şi 
nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de 
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a contractului individual de muncă se referă la decesul 
angajatorului persoană fizică, dizolvarea angajatorului persoană juridică,  de   la  

 
a angajatorului persoană 

fizică, precum şi comunicarea deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate, 
arţiale, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei 

Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din 
iniţiativa angajatorului şi poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana 

tru motive care nu ţin de persoana salariatului. 
Salariatul concediat prin concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat 

cu prioritate pe postul reînfiinţat în aceeaşi activitate, fără examen, concurs sau 
ndaristice de la data concedierii 

în termen de 5 zile calendaristice, 
angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante. 

Aceste prevederi nu sunt aplicabile salariaţilor din instituţiile publice şi 
autorităţile publice, şi nici contractelor individuale de muncă încheiate pe 

Persoanele concediate în temeiul art.61 lit. c) şi d), al art.65 şi 66 din codul 
ai mic de 20 de zile 

lucrătoare. Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu motivele care determină concedierea şi durata 
preavizului. Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege 

Demisia este actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o 
notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de 
muncă, dupa împlinirea termenului de preaviz. Angajatorul este obligat să 
înregistreze demisia salariatului întrucât refuzul angajatorului de a înregistra 

dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de 
Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de 

upă caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile şi 
nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de 
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execuţie, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă 
funcţii de conducere. 
 Aplicarea reglementărilor generale şi speciale în domeniul relaţiilor de 
muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă este supusă controlului Inspecţiei Muncii. 
Inspectorii de muncă, în cazul controalelor, au ca obiectiv depistarea muncii fără 
forme legale şi completarea registrului unic de control după efectuarea 
controlului. 
 O parte importantă a Codului Muncii o reprezintă răspund
prim punct în cadrul acesteia este regulamentul intern care se întoc
către angajator, cu consultarea sind
aduce la cunoştinţă angajaţilor
respectat de către aceştia
sancţionarea disciplinară care se radiază de 
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. 

Salariaţii răspund patrimonial, în
răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului 
din vina şi în legătură cu munca lor dar nu  răspund de pagubele provocate de 
forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute şi care nu puteau fi
pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.
angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în legătură 
cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr
a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într
termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării. 
Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părţilor nu poate fi mai mare 
decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.

Angajatorul mai 
prevederilor din Codul Muncii conform
până la 5 persoane fără încheierea unui contract  individual de mun
art.16 alin.(1), se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru 
fiecare persoană identificată.
închisoare de la unu la 2 ani sau cu amendă penală primirea la muncă a mai mult 
de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract 
individual de muncă. La fel se sancţionează şi primirea la muncă a unei persoane 
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execuţie, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă 

licarea reglementărilor generale şi speciale în domeniul relaţiilor de 
rităţii şi sănătăţii în muncă este supusă controlului Inspecţiei Muncii. 

Inspectorii de muncă, în cazul controalelor, au ca obiectiv depistarea muncii fără 
mpletarea registrului unic de control după efectuarea 

O parte importantă a Codului Muncii o reprezintă răspund
în cadrul acesteia este regulamentul intern care se întoc

către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, 
aduce la cunoştinţă angajaţilor şi se afişează la sediul angajatorului pentru 
respectat de către aceştia. Nerespectarea regulamentului intern conduce la 
sancţionarea disciplinară care 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 

Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor 
răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului 
din vina şi în legătură cu munca lor dar nu  răspund de pagubele provocate de 
forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute şi care nu puteau fi 
pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului. 
angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în legătură 
cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constat
a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într
termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării. 
Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părţilor nu poate fi mai mare 

lentul a 5 salarii minime brute pe economie. 
Angajatorul mai poate răspunde contravenţional pentru încălcarea 

Muncii conform art.276 alin.(1) iar primirea la muncă a 
până la 5 persoane fără încheierea unui contract  individual de mun
art.16 alin.(1), se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru 
fiecare persoană identificată. Constituie infracţiune şi se sancţionează cu 
închisoare de la unu la 2 ani sau cu amendă penală primirea la muncă a mai mult 

ersoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract 
La fel se sancţionează şi primirea la muncă a unei persoane 
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execuţie, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă 

licarea reglementărilor generale şi speciale în domeniul relaţiilor de 
rităţii şi sănătăţii în muncă este supusă controlului Inspecţiei Muncii. 

Inspectorii de muncă, în cazul controalelor, au ca obiectiv depistarea muncii fără 
mpletarea registrului unic de control după efectuarea 

O parte importantă a Codului Muncii o reprezintă răspunderea juridică. Un 
în cadrul acesteia este regulamentul intern care se întocmeşte de  

reprezentanţilor salariaţilor, se 
şi se afişează la sediul angajatorului pentru a fi 

. Nerespectarea regulamentului intern conduce la 
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 

temeiul normelor şi principiilor 
răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului 
din vina şi în legătură cu munca lor dar nu  răspund de pagubele provocate de 

 înlăturate şi nici de 
 În situaţia în care 

angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în legătură 
o notă de constatare şi evaluare 

a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un 
termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării. 
Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părţilor nu poate fi mai mare 

poate răspunde contravenţional pentru încălcarea 
alin.(1) iar primirea la muncă a 

până la 5 persoane fără încheierea unui contract  individual de muncă, potrivit 
art.16 alin.(1), se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru 

Constituie infracţiune şi se sancţionează cu 
închisoare de la unu la 2 ani sau cu amendă penală primirea la muncă a mai mult 

ersoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract 
La fel se sancţionează şi primirea la muncă a unei persoane 
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aflate în situaţie de şedere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a 
traficului de persoane. 

Jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu 
privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea 
contractelor individuale sau, după caz, colective
Muncii, precum şi a cereril
stabilite potrivit Codului Muncii. 
competente în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinţa 
ori, după caz, sediul. 

Prin urmare Codul Muncii este menit sa redea întreprinzătorului pârghii 
normale, adaptate mai bine realităţilor economice, putând astfel a
activitatea, inclusiv în materia resurselor umane iar salariatul este protejat, la 
rândul  său, prin   cunoaşt
aşteptărilor calitative ale angajatorului şi a modului cum va fi evaluat.
Statul reglementează prin Codul Muncii un control mai serios şi mai eficient, 
precum şi sancţiuni mai grele pentru încălcare
atenţie specială asupra combaterii muncii la negru.
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aflate în situaţie de şedere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a 

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

, precum şi a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, 
abilite potrivit Codului Muncii. Competenţa de judecată revine instanţei 

competente în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinţa 

re Codul Muncii este menit sa redea întreprinzătorului pârghii 
normale, adaptate mai bine realităţilor economice, putând astfel a
activitatea, inclusiv în materia resurselor umane iar salariatul este protejat, la 

cunoaşterea  încă  de   la   începutul  relaţiei  
aşteptărilor calitative ale angajatorului şi a modului cum va fi evaluat.
Statul reglementează prin Codul Muncii un control mai serios şi mai eficient, 

mai grele pentru încălcarea regulilor pe piaţa muncii, cu o 
atenţie specială asupra combaterii muncii la negru. 
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aflate în situaţie de şedere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a 

Jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu 
privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea 

de muncă prevăzute în Codul 
privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, 

Competenţa de judecată revine instanţei 
competente în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinţa 

re Codul Muncii este menit sa redea întreprinzătorului pârghii 
normale, adaptate mai bine realităţilor economice, putând astfel a-şi administra  
activitatea, inclusiv în materia resurselor umane iar salariatul este protejat, la  

 de  muncă   a  
aşteptărilor calitative ale angajatorului şi a modului cum va fi evaluat. 
Statul reglementează prin Codul Muncii un control mai serios şi mai eficient, 

a regulilor pe piaţa muncii, cu o 


