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LEGAL ALERT 

Modificarea şi completarea modelului – cadru al Contractului Individual de 
Muncă  
 

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 / 14.06.2011 a fost publicat Ordinul Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) nr. 1616 / 2011 („Ordinul 1616”). Acesta modifică şi 
completează modelul – cadru al contractului individual de muncă („CIM”) prevăzut în anexa la 
Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64  /2003, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 139 / 04.03.2003, cu modificările ulterioare. 

Modificările şi completările aduse de Ordinul 1616 survin ca urmare firească a recentelor modificări 
aduse Codului Muncii. 

Evidenţiem, în cele ce urmează, cele mai importante modificări / completări aduse de Ordinul 1616: 

 Sintagma ”permis de muncă” este înlocuită cu sintagma ”autorizaţie de muncă / permis de şedere în 
scop de muncă”. Totodată, sintagma ”Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială” se va înlocui 
cu sintagma ”Inspectoratul teritorial de muncă”. 

 Introducerea unor noi secţiuni în CIM corespunzătoare menţiunilor aferente criteriilor de evaluare a 
activităţii profesionale a salariatului şi a obiectivelor de performanţă individuală ale salariatului. 

 În noul model – cadru al CIM este prevăzută obligaţia angajatorului de a înmâna salariatului un 
exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activităţii. 

 De asemenea, angajatorul trebuie să elibereze, la cererea angajatului, un document care să ateste 
calitatea de salariat, respectiv activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea 
în muncă, în meserie şi specialitate. 

 Se prevede expres că angajatorul trebuie să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din 
contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege. 

 Totodată, orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării CIM 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. 

 De asemenea, a fost modificată menţiunea potrivit căreia fracţiunea de normă este de cel puţin 2 ore 
pe zi; noua reglementare lasă la latitudinea angajatorului stabilirea acesteia. 

 La secţiunea salarizare au fost introduse două noi litere pentru prestaţiile suplimentare în bani 

precum şi modalitatea prestaţiilor suplimentare în natură. 



 

 

Legal 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. 
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