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MODIFICĂRI ADUSE CODULUI MUNCII  
 

Principalele modificări aduse Codului Muncii vizează în mod special 
dispoziţiile privitoare la perioada de probă, contractele pe perioadă 
determinată, munca prin agent de muncă temporar, sporul pentru munca de 
noapte, Regulamentul Intern, sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării 
prevederilor legale. 

(Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 225 / 31.03.2011) 
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MODIFICĂRI ADUSE CODULUI MUNCII 
 
 
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 / 31.03.2011 a fost publicată Legea 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53 / 2003 – Codul Muncii. 

 

Principalele modificări aduse de Lege Codului Muncii sunt următoarele: 

 

 Stabilirea criteriilor de evaluare: Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, 

după caz, va fi informată cu privire la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a 
salariatului aplicabile la nivelul angajatorului. 

 

 Modificarea unuia dintre elementele contractului: Orice modificare a unuia dintre 

elementele contractului individual de muncă prevăzute la art. 17, alin. 2 impune încheierea 
unui act adiţional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei 
modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres 
de lege. 

 

 Solicitarea de informaţii de la fostul angajator: Angajatorul poate cere informaţii în 

legătură cu persoana care solicită angajarea de la foştii săi angajatori, dar numai cu privire la 
activităţile îndeplinite şi la durata angajării şi numai cu încunoştinţarea prealabilă a celui în 
cauză. 

 

 Perioada de probă: S-au extins perioadele de probă. 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 conducere. Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea 
persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de 
maximum 30 de zile calendaristice. Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior 
primele şase luni după debutul in profesie se consideră perioadă de stagiu. Fac excepţie acele 
profesii în care stagiatura este reglementată prin legi speciale. La sfârşitul perioadei de stagiu 
angajatorul eliberează obligatoriu adeverinţa care este vizată de Inspectoratul Teritorial de 
Muncă în a cărui rază teritorială de competenţă acesta îşi are sediul. Modalitatea de efectuare 
a stagiului se va reglementa prin lege specială. 

Perioada în care se pot face angajări succesive de probă a mai multor persoane pentru 
acelaşi post este de maximum 12 luni. 

 

 Delegarea: 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 maxim 60 de zile calendaristice, 
numai cu acordul salariatului. 

 

 Suspendarea de drept a contractului individual de muncă: Noua modificare a 

introdus o nouă cauză de suspendare. Contractul se suspendă de drept de la data expirării 
perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru 
exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile 
ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează 
de drept. 
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 Reducerea temporară a activităţii: În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive 

economice, tehnologice, structurale sau similare pe perioade care depăşesc 30 zile lucrătoare, 
angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe 
săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a 
cauzat reducerea programului, după consultarea  prealabilă a sindicatului reprezentativ de la 
nivelul unităţii sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz. 

 

 Încetarea de drept a contractului individual de muncă: Au fost modificate / 

reformulate dispoziţiile legale în materie referitoare la 3 (trei) cazuri de încetare de drept a 
contractului individual de muncă. 

 

 Concedieri colective: A fost modificată dispoziţia legală cu privire la restricţionarea 

angajatorului de a efectua noi angajări pe o perioadă de 9 luni de la data concedierilor 
colective. Astfel, în termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul 
concediat prin procedura concedierii colective are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe 
postul reînfiinţat în aceeaşi activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă. 

 

 Termenul de preaviz în cazul demisiei: 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 zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, 
respectiv nu poate fi mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de 
conducere. 

 

 Contractul individual de muncă pe durata determinată: Contractul individual de 

muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni. 
Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, în condiţiile prevăzute 
la art. 81 şi după expirarea  termenului iniţial, cu acordul scris al părţilor, pentru perioada 
realizării unui proiect, program sau lucrări. 

 

 Munca prin agent de muncă temporară:  Misiunea de muncă temporară se stabileşte 

pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 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 maximă a timpului de lucru: Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate 

depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.  Prin excepţie, durata timpului de 
muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu 
condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni 
calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână. Pentru anumite activităţi sau 
profesii stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, se pot negocia, prin contractul 
colectiv de muncă respectiv, perioade de referinţă mai mari de 4 luni, dar care să nu 
depăşească 6 luni. 

 

 Munca suplimentară: Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în 

următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. 

 

 Sporul la munca de noapte: Prin modificarea introdusă de Lege, se măreşte sporul pentru 

munca de noapte de la 15% la 25% daca timpul astfel lucrat reprezintă 3 ore de noapte din 
timpul normal de lucru. 

 

 Regulamentul Intern: Suplimentar faţă de vechile dispoziţii, Regulamentul Intern trebuie să 

cuprindă şi criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor. 
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 Sancţiunea disciplinară: 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 decizia angajatorului emisă în formă scrisă. 

 

 Înăsprirea sancţiunilor: Primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui 

contract individual de muncă 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 1 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. 

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amendă 
penală fapta persoanei, care în mod repetat stabileşte pentru salariaţii încadraţi în baza 
contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în 
plată, prevăzut de lege. 

Instanţa de judecată poate dispune si aplicarea uneia dintre următoarele pedepse 
complementare:  

a) pierderea totala sau parţiala a dreptului angajatorului de a beneficia de prestaţii, 
ajutoare sau subvenţii publice, inclusiv din fonduri UE, pentru o perioada de pana la 
cinci ani;  

b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achiziţii 
publice pentru o perioada de pana la 5 ani; 

c) recuperarea integrala sau parţiala a prestaţiilor, ajutoarelor sau subvenţiilor publice, 
inclusiv a fondurilor UE, atribuite angajatorului pe o perioada de pana la 12 luni înainte 
de comiterea infracţiunii;  

d) închiderea temporară sau definitivă a punctului ori punctelor de lucru in care s-au comis 
infracţiunea sau retragerea temporara ori definitiva a unei licenţe de desfăşurare a 
activităţii profesionale in cauza, daca acest lucru este justificat de gravitatea încălcării. 

 

 Contractele colective de muncă: Contractele colective de muncă şi actele adiţionale 

încheiate în intervalul de la data intrării în vigoare a Legii şi până la 31.12.2011 nu pot 
prevedea o durată de valabilitate care să depăşească 31.12.2011. Contractele colective de 
muncă în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi produc efectele până la data 
expirării termenului pentru care au fost încheiate. 

 

Noul Cod al Muncii intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv 

la data de 1 mai 2011. 

  

 



 

 

Legislative News Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu 
scop strict informativ. Nu este considerată consiliere profesională şi, drept urmare, 
Mazars nu îşi asumă nici o responsabilitate în acest sens. 

Pentru întrebări suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu 
ezitaţi să ne contactaţi. 

 

 

Dacă doriţi să vă abonaţi gratuit la newsletter-ele Mazars, vă rugăm 
trimiteţi un mesaj la adresa news@mazars.ro, specificând numele, 
prenumele, funcţia Dvs. şi denumirea societăţii. 

  

 

 

 

CONTACT 

     SCA Duncea, Ştefănescu & Asociaţii 
 

Str. Economu Cezărescu, nr. 31B 
Sector 6, RO-060754 

Bucureşti, România 
 

Tel: +40 31 229 26 00 
Fax: +40 31 229 26 01 

 

E-mail: contact@mazars.ro 
www.mazars.ro / www.marccuspartners.com 
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