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Modele si formulare 

 

I. Modele si formulare necesare la incheierea contractului individual de munca

1.1 Cerere de angajare

1.2 Contract de confidentialitate incheiat prealabil incheierii contractului individual de munca

1.3 Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in tara 

1.4 Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in strainatate

1.5 Fisa de solicitare a controlului medical la angajare 

1.6 Fisa de identificare a factorilor de risc profesional

1.7 Contract individual de munca (model cadru) 

1.8 Contract individual de munca (model complex)

1.9 Acord de confidentialitate (anexa la contractul individual de munca)

1.10 Fisa postului (model cadru)

1.11 Anexa la fisa postului cu privire la obligatiile ce revin angajatului in domeniul securitatii si 

sanatatii in munca, apararii impotriva incendiilor si situatiilor de urgenta

1.12 Proces verbal de predare-primire bunuri necesare pentru desfasurarea activitatii

1.13 Comunicare catre Agentia Teritoriala de Ocupare a Fortei de Munca privind ocuparea locurilor de 

munca declarate vacante 

 

II. Modele si formulare necesare la modificarea contractului individual de munca

2.1 Fisa de informare a salariatului la modificarea contractului individual de munca 

2.2 Act aditional la contractul individual de munca (model general) 

2.3 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea duratei contractului

2.4 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea locului de munca 

2.5 Act aditional la contractul individual de munca – clauza de mobilitate

2.6 Decizie de delegare a salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul 

individual de munca 

2.7 Comunicare privind prelungirea delegarii

2.8 Cerere de detasare 

2.9 Acord de detasare  

2.10 Decizie de detasare a salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul 
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individual de munca 

2.11 Comunicare privind prelungirea detasarii 

2.12 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea felului muncii 

2.13 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea criteriilor de evaluare a activitatii 

profesioanale a salariatului

2.14 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea salariului

2.15 Decizie colectiva de majorare a salariului minim

2.16 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea timpului de munca 

2.17 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea numarului de zile a concediului de 

odihna 

2.18 Act aditional la contractul individual de munca – clauza de neconcurenta

2.19 Act aditional la contractul individual de munca – clauza de confidentialitate

2.20 Act aditional la contractul individual de munca – clauza cu privire la formarea profesionala 

2.21 Decizie de modificare temporara a locului si/sau felului muncii in caz de forta majora 

2.22 Decizie de modificare temporara a felului muncii cu titlu de sanctiune disciplinara 

2.23 Decizie de modificare temporara a locului si/sau felului muncii ca masura de protectie a 

salariatului 

 

III. Modele si formulare necesare la suspendarea contractului individual de munca 

3.1 Decizie de suspendare a contractului individual de munca (model general) 

3.2 Decizie de incetare a suspendarii contractului individual de munca (model general) 

3.3 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca pe durata concediului de 

maternitate 

3.4 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca pe durata concediului pentru 

incapacitate temporara de munca

3.5 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca pe durata carantinei 

3.6 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca pe durata exercitarii unei 

functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti 

3.7 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca pe durata indeplinirii unei 

functii de conducere salarizate in sindicat

3.8 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca in caz de forta majora 
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3.9 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca in cazul in care salariatul este 

arestat preventiv

3.10 Decizie de constatare a suspendarii contractului individual de munca de la data expirarii perioadei 

pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei 

3.11 Cerere de concediu pentru crestere copil

3.12 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului pentru cresterea 

copilului

3.13 Cerere de concediu pentru ingrijirea copilului bolnav

3.14 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului pentru ingrijirea 

copilului bolnav

3.15 Cerere de concediu paternal

3.16 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului paternal

3.17 Cerere de concediu pentru formare profesionala 

3.18 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului pentru formare 

profesionala 

3.19 Cerere de suspendare a contractului individual de munca pe durata exercitarii unor functii elective 

in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe durata mandatului

3.20 Decizie de suspendare a contractului individual de munca pe durata exercitarii unor functii 

elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe durata mandatului

3.21 Decizie de suspendare a contractului individual de munca pe durata participarii la greva

3.22 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in situatia absentelor nemotivate

3.23 Decizie de suspendare a contractului individual de munca pe durata cercetarii disciplinare 

prealabile 

3.24 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul in care salariatul a fost trimis in 

judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii 

judecatoresti 

3.25 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul intreruperii sau reducerii 

temporare a activitatii

3.26 Decizie privind reducerea programului saptamanal de lucru cu o zi in cazul reducerii temporare a 

activitatii 

3.27 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul in care impotriva salariatului s-
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a luat masura controlului judiciar/controlului judiciar pe cautiune/salariatul este arestat la domiciliu

3.28 Decizie de suspendare a contractului individual de munca pe durata detasarii salariatului intr-un alt 

loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca 

3.29 Decizie de suspendare a contractului individual de munca pe durata suspendarii de catre 

autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor

3.30 Cerere de concediu fara plata 

3.31 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului fara plata

3.32 Cerere de concediu fara plata pentru studii 

3.33 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului fara plata pentru 

studii 

 

IV.  Modele si formulare necesare la procedura cercetarii disciplinare prealabile

4.1 Referat privind constatarea savarsirii unei abateri disciplinare

4.2 Decizie privind aplicarea sanctiunilor disciplinare (avertisment scris) 

4.3 Decizie privind desemnarea persoanei/constituirea comisiei de cercetare disciplinara 

4.4 Convocarea salariatului pentru cercetarea disciplinara 

4.5 Proces verbal privind desfasurarea prodecedurii cercetarii disciplinare prealabile 

4.6 Decizie de aplicare a sanctiunilor disciplinare altele decat desfacerea disciplinara a contractului 

individual de munca 

4.7 Decizie privind radierea sanctiunii disciplinare

V. Modele si formulare necesare la incetarea contractului individual de munca 

5.1 Notificare privind incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de 

proba din initiativa angajatorului

5.2 Notificare privind incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de 

proba din initiativa salariatului

5.3 Cerere de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor la initiativa salariatului

5.4 Propunere de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor la initiativa 

angajatorului 

5.5 Decizie de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor 

5.6 Cerere de incetare a contractului individual de munca prin demisie 
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5.7 Decizie de incetare a contractului individual de munca prin demisie

5.8 Notificare preaviz concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului

5.9 Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere individuala) 

5.10 Notificare catre sindicat/reprezentantii salariatilor privind intentia de a efectua concedieri 

colective 

5.11 Notificare catre ITM si ATOFM privind decizia de aplicare a masurii de concediere 

5.12 Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere colectiva)

5.13 Comunicare catre fostul salariat despre reinfiintarea postului 

5.14 Propunere de ocupare a unui loc de munca vacant in cazul concedierii pentru necorespundere 

profesionala, inaptitudine fizica si/sau psihica, reintegrare in functia ocupata a unui salariat concediat

5.15 Notificare catre Agentia Teritoriala de Ocupare a Fortei de Munca in vederea redistribuirii 

salariatului corespunzator pregatirii profesionale/capacitatii de munca

5.16 Notificare preaviz concediere pentru inaptitudine fizica si/sau psihica 

5.17 Decizie de concediere pentru inaptitudine fizica si/sau psihica 

5.18 Notificare preaviz concediere pentru necorespundere profesionala 

5.19 Decizie de concediere pentru necorespundere profesionala

5.20 Decizie de concediere in cazul arestarii preventive sau arestarii la domiciliu a salariatului pentru o 

perioada mai mare de 30 de zile 

5.21 Decizie privind sanctionarea disciplinara prin desfacerea disciplinara a contractului individual de 

munca 

5.22 Decizie de incetare de drept a contractului individual de munca ca urmare a pensionarii

5.23 Decizie de incetare de drept a contractului individual de munca ca urmare a constatarii nulitatii 

absolute a contractului individual de munca

5.24 Act de constatare a nulitatii contractului individual de munca ca urmare a acordului partilor

5.25 Decizie de incetare de drept a contractului individual de munca ca urmare a admiterii cererii de 

reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive 

neintemeiate 

5.26 Decizie de reintegrare in functie a salariatului concediat nelegal sau pentru motive neintemeiate

5.27 Decizie de incetare de drept a contractului individual de munca a salariatului concediat nelegal sau 

pentru motive neintemeiate daca nu este ceruta reintegrara in functie

5.28 Decizie de incetare de drept a contractului individual de munca ca urmare a condamnarii la 
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executarea unei pedepse private de libertate

5.29 Decizie de incetare de drept a contractului individual de munca ca urmare a retragerii de catre 

autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru 

exercitarea profesiei

5.30 Decizie de incetare de drept a contractului individual de munca ca urmare a interzicerii exercitarii 

unei profesii sau a unei functii

5.31 Decizie de incetare de drept a contractului individual de munca ca urmare a expirarii contractului 

individual de munca incheiat pe durata determinata 

5.32 Decizie de incetare de drept a contractului individual de munca ca urmare a retragerii acordului 

parintilor sau reprezentantilor legali, in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani

5.33 Decizie de incetare de drept a contractului individual de munca la data decesului salariatului

5.34 Decizie de incetare de drept a contractului individual de munca la depasirea termenului de 6 luni 

de la expirarea perioadei de valabilitate a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru 

exercitarea profesiei

5.35 Adeverinta de vechime in munca 

5.36 Adeverinta tip eliberata de angajator pentru stabilirea stagiului de cotizare in ceea ce priveste 

contributia la somaj 

5.37 Proces verbal de predare-primire bunuri la incetarea contractului individual de munca

5.38 Nota de lichidare 

5.39 Comunicare catre Agentia Teritoriala de Ocupare a Fortei de Munca privind situatia locurilor de 

munca vacante

 

VI. Modele de declaratii 

6.1 Declaratie pe propria raspundere privind functia de baza

6.2 Declaratie pe propria raspundere in vederea acordarii de deduceri personale 

6.3 Declaratie pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere

6.4 Declaratie pe propria raspundere a celuilalt sot ca nu beneficiaza de deducere personala pentru acel 

copil major 

6.5 Declaratie pe propria raspundere privind apartenenta la o casa de sanatate 

6.6 Declaratie pe propria raspundere asigurat 

6.7 Declaratie pe propria raspundere coasigurat
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6.8 Declaratie privind folosirea autovehiculului

6.9 Declaratie pe propria raspundere privind indicarea adresei unde locuieste efectiv 

 

VII. Modele de adeverinte (altele decat la incetarea contractului individual de munca)

7.1 Adeverinta salariat (model general) 

7.2 Adeverinta asigurat pentru medicul de familie/spital (model cadru) 

7.3 Adeverinta asigurat pentru medicul de familie/spital (model complex)

7.4 Adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara 

de munca avute in ultimele 12 luni, necesara in vederea acordarii certificatelor de concediu medical 

7.5 Adeverinta tip pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului 

7.6 Avederinta tip pentru acordarea stimulentului de insertie 

7.7 Adeverinta cu veniturile din ultimele 6 luni inainte de incetarea raportului de munca, pe baza carora 

s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii

7.8 Adeverinta privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul …….. (model ce inlocuieste fisa 

fiscala) 

7.9 Adeverinta privind faptul ca salariatul beneficiaza/nu beneficiaza de deducere personala pentru acel 

copil major 

 

VIII. Modele si formulare necesare la intocmirea, completarea si transmiterea registrului general 

de evidenta a salariatilor

8.1 Decizie de numire persoana pentru completarea si transmiterea registrului general de evidenta a 

salariatilor 

8.2 Informare catre Inspectoratul Teritorial de Munca despre incheierea contractului cu prestatorul care 

a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor

8.3 Informare catre Inspectoratul Teritorial de munca despre incetarea/rezilierea contractului cu 

prestatorul care a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului general de evidenta a 

salariatilor 

8.4 Adresa tip de inaintare catre Inspectoratul Teritorial de Munca a registrului general de evidenta a 

salariatilor 

8.5 Cerere tip pentru obtinerea parolei in vederea accesului online la registrul de evidenta electronica a 

salariatilor  
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IX. Modele necesare in cazul concediilor de odihna si a evenimanetelor familiale deosebite

9.1 Decizie si situatie privind programarea concediilor de odihna

9.2 Cerere de concediu odihna

9.3 Cerere de intrerupere a concediului de odihna

9.4 Decizie de rechemare a salariatului din concediul de odihna

9.5 Cerere de concediu pentru evenimente familiale deosebite

 

X. Modele necesare in cazul unei salariate gravide 

10.1 Informare asupra starii fiziologice de graviditate a salariatei

10.2 Instiintare catre medicul de medicina muncii asupra starii de graviditate a salariatei 

10.3 Instiintare catre Inspectoratul Teritoria de Munca asupra starii de graviditate a salariatei

 

XI. Baza legala 

 

XII. Istoric actualizari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea 
contractului individual de munca 

www.contabun.ro  28 
 

1.8 Contract individual de munca (model complex) 

 

Antetul societatii

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA 

incheiat si inregistrat sub nr. …../…………. in registrul general de evidenta a salariatilor

 

A. Partile contractului

Angajator – persoana juridica/fizica………………, cu sediul/domiciliul in ……………., inregistrata la 

registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ……….., sub nr. ………, cod fiscal ……….., 

telefon ………….., reprezentata legal prin ……………., in calitate de ……………,

si 

Salariatul/salariata – domnul/doamna ……………., domiciliat/domiciliata in localitatea ……………., 

str. …………….. nr. ………., judetul ……………, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de 

identitate/pasaportului seria ……… nr. ………, eliberat/eliberata de ………….., la data de ………., 

CNP …………………, autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca seria ….. nr. ……. din 

data …………..7,

 

am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

 

B. Obiectul contractului: Prezentul contract are ca obiect prestarea muncii de catre Salariat, pentru si 

sub autoritatea Angajatorului, in schimbul unei remuneratii denumite salariu, in conditiile prezentului 

contract individual de munca8. 

 
                                         
7 Art. 13 din Codul muncii, republicat: 

(1) Persoana fizica dobandeste capacitate de munca la implinirea varstei de 16 ani.

(2) Persoana fizica poate incheia un contract de munca in calitate de salariat si la implinirea varstei de 15 ani, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor 

legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea 

profesionala.

(3) Incadrarea in munca a persoanelor sub varsta de 15 ani este interzisa.

(4) Incadrarea in munca a persoanelor puse sub interdictie judecatoreasca este interzisa. 

8 Art. 10 din Codul muncii, republicat: 

Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea 

unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.Art.11 din Codul muncii, republicat: 

Clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte 

colective de munca.
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activitatilor desfasurate conform fisei postului. 

6.5 Dezvaluirea informatiilor confidentiale altor persoane decat celor prevazute la pct.6.4 este posibila 

doar cu acordul scris al Angajatorului. 

6.6 Salariatul recunoaste importanta respectarii clauzei de confidentialitate si recunoaste ca 

nerespectarea clauzei constituie o grava abatere disciplinara care poate fi sanctionata de angajator prin 

desfacerea prezentului contract individual de munca. 

6.7 La data incetarii contractului individual de munca Salariatul va inapoia toate documentele primite, 

indiferent de suportul material al acestora, inclusiv toate copiile. 

6.8 Dispozitia prevazuta la pct.6.7 nu-l absolva pe Salariat de obligativitatea pastrarii confidentialitatii 

asa cum este prevazuta in prezentul contract.

6.9 Clauza de confidentialitate poate inceta: 

a) la data la care informatiile furnizate devin publice pe alte cai; 

b) prin notificarea scrisa a angajatorului cu privire la incetarea clauzei inainte de termen;

c) dupa expirarea unui termen de …..... de la incetarea contractului individual de munca. 

6.10 Nerespectarea acestei clauze de catre oricare dintre parti atrage obligarea celui in culpa la plata de 

daune-interese.

6.11 In cazul in care clauzele de confidentialitate prevazute in prezentul contract sunt incalcate din 

culpa Salariatului, acesta se obliga la plata unor despagubiri, astfel …............... . 

6.12 In cazul in care clauzele de confidentialitate prevazute in prezentul contract sunt incalcate din 

culpa Angajatorului, acesta se obliga la plata unor despagubiri, astfel …............... . 

6.13 Exonerarea de raspundere se face in urmatoarele situatii:  

a) informatiile erau de domeniul public la data dezvaluirii lor; 

b) informatiile au fost dezvaluite dupa ce a fost obtinut acordul scris pentru aceasta;

c) informatiile sunt dezvaluite ca urmare a unei hotarari judecatoresti;

c) informatiile sunt solicitate de catre o autoritate care prin lege are dreptul sa solicite dezvaluirea unor 

astfel de informatii.

 

7. Clauza cu privire la formarea profesionala

7.1 Angajatorul poate sa incadreze Salariatul intr-un program de formare profesionala (pregatire sau de 

perfectionare profesionala), stabilit conform prevederilor legale si reglementarilor interne.

7.2 Formarea profesionala a salariatilor are urmatoarele obiective principale: 
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1.10 Fisa postului (model cadru)

 

Antetul societatii

Anexa la contractul individual de munca

inregistrat in registul general de evidenta a salariatilor sub nr. ..... din data de …...............

 

FISA POST 

(denumire post)

 

I. Identificarea si definirea postului

1. Denumire post: …................... (denumirea standardizata conform Clasificarii ocupatiilor din 

Romania) 

 

1.1 Denumire interna post: ….................. (denumire personalizata, specifica unitatii – unde este 

cazul) 

 

2. Cod COR: …....................... (conform Clasificarii ocupatiilor din Romania) 

 

2.1 Cod intern: …................... (codul specific postului in cadrul unitatii – unde este cazul)

 

3. Nivelul de instruire: …...................... (nivelul de pregatire teoretica si practica - studii) 

 

4. Nivelul postului: ….................. (conducere/executie) 

 

5. Locul desfasurarii muncii: …......................... (sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc. din 

sediul social/punctul de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului, sau in lipsa unui loc de 

munca fix, modul in care isi va desfasura salariatul activitatea) 

 

6. Relatii cu celelate posturi:  

(relatii de autoritate (subordonare) si colaborare pe care le detine angajatul in relatia cu ceilalti angajati 

ai unitatii - se va tine cont de specificul si organigrama unitatii)
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2.22 Decizie de modificare temporara a felului muncii cu titlu de sanctiune disciplinara

 

Antetul societatii

Decizia nr. ......../.................. 125

privind modificarea temporara a felului muncii cu titlu de sanctiune disciplinara126

 

 Avand in vedere prevederile Regulamentului intern /Contractului colectiv de munca 

aplicabil/Contractului individual de munca – fisa postului, cu privire la respectarea regulilor de 

disciplina a muncii, precum si raspunderea salariatilor in cazul in care savarsesc abateri disciplinare.

 Avand in vedere faptul ca salariatul/a a luat la cunostinta in data de ....................... despre 

obligatiile care ii revin in acest sens.

 Ca urmare a referatului/notei/adresei inregistrat/a cu nr. ......... /…………127 de sesizare a 

conducerii societatii, de catre ................................................, cu privire la savarsirea de catre 

salariatul/a ........................................ a abaterii disciplinare constand in …..............................

………………………………………………….. .

 Avand in vedere cercetarea disciplinara prealabila efectuata in perioada .........-........ din care 

rezulta vinovatia salariatului/ei in savarsirea abaterii disciplinare, apararile salariatului fiind inlaturate, 

deoarece ....................................................128 .

 In baza Procesului-verbal privind desfasurarea procedurii cercetarii disciplinare prealabile 

inregistrat cu nr. ........../.............129 . 

                                         
125 La capitolul “Modele si formulare necesare la procedura cercetarii disciplinare prealabile” gasiti un model general de decizie de aplicare a sanctiunilor 

disciplinare altele decat desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

126 Printre sanctiunile pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara se numara si retrogradarea din funtie, 

cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile (art.248 ali.(1) lit.b) din Codul 

muncii). 

127 Sesizarea ca a fost savarsita o abatere disciplinara poate avea loc din oficiu sau la initiativa oricarei persoane care a constatat  savarsirea unei abateri 

disciplinare. Sesizarea angajatorului se face, in general, prin intermediul unui referat intocmit de catre superiorul ierarhic al salariatului care a savarsit o 

abatere disciplinara, inregistrat la registratura angajatorului. Insa, abaterea disciplinara poate fi adusa la cunostinta angajatorului si printr-o plangere, nota 

sau  raport de constatare.

128 Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia avertismentului scris, nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari 

disciplinare prealabile (art.251 alin.(1) din Codul muncii). 

129 Cercetarea se finalizeaza prin intocmirea unui proces-verbal, referat sau  raport intocmit de persoana desemnata sau comisia numita sa realizeze 

cercetarea in care se vor consemna rezultatele acesteia, inclusiv, dupa caz, refuzul salariatului fara un motiv obiectiv de a se prezenta la convocare, 

motivarea inlaturarii apararilor prezentate de salariat, sanctiuni ce pot fi aplicate, propunerea de santionare etc. Documentul intocmit se inregistreaza intr-

un registru intern si se prezinta angajatorului indreptatit sa emita decizia de sanctionare. 
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3.16 Decizie de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului paternal 

 

Antetul societatii

Decizia nr. .............. / ................ 

de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului paternal

 

 Avand in vedere cererea inregistrata sub nr. ........ din data ............... prin care salariatul 

..................................., avand functia de ............................., solicita concediu paternal pentru o durata 

de 5 zile/15 zile lucratoare221, justificat cu certificatul de nastere a copilului/certificatul de nastere a 

copilului insotit de atestatul de absolvire a cursului de puericultura, in conformitate cu dispozitiile Legii 

nr.210/1999 privind concediul paternal, situatie in care contractul individual de munca se suspenda din 

initiativa salariatului;

 Conform prevederilor art. 51 alin.(1)  lit.c)  din Codul muncii.

 In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul 

constitutiv al societatii, reprezentantul legal al SC ......... SRL  emite urmatoarea 

 

Decizie:

 Art.1 Incepand cu data de ................../In perioada .............-............, contractul individual de 

munca, inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor cu nr. ........ din data de ........., al 

salariatului ……………………………, se suspenda din initiativa salariatului, in temeiul art. 51 alin. 

(1) lit. c) din Codul muncii.

 Art. 2 Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la indeplinire de ….........................222. 

 Art.3 Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 45 de zile calendaristice de la data luarii 

la cunostinta, la instanta judecatoreasca competenta in a carei circumscriptie isi are domiciliul223 sau 

locul de munca reclamantul, Tribunalul .................... . 

                                         
221 Concediul paternal se acorda la cerere, in primele 8 saptamani de la nasterea copilului, justificat cu certificatul de nastere al acestuia, din care rezulta 

calitatea de tata al copilului, pentru o peridoada de 5 zile lucratoare.  In cazul in care tatal copilului nou-nascut a obtinut atestatul de absolvire a cursului de 

puericultura, durata concediului paternal, acordat, se majoreaza cu 10 zile lucratoare – a se vedea art.2 si 4 din Legea 210/1999 prind concediul paternal.  

222 Se va specifica compartimentul/departamentul/serviciu care va aduce la indeplinire prevederile deciziei. 

223 Inteles in sens larg, inclusiv resedinta.
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5.9 Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere 

individuala) 

 

Antetul societatii

Decizia nr. ............... / .................. 

de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere individuala)

 

 Avand in vedere ca incepand cu data de ........................... se desfiinteaza locul de munca425 

ocupat de salariatul …............................... ca urmare a …................................................426; 

 Avand in vedere ca salariatului i s-a acordat un preaviz de …...... zile lucratoare427, in perioada 

…............ - ….............., potrivit notificarii de preaviz428 nr. ........... din data …................429. 

In temeiul art. 65, art.67, art.75 , art.76 si art.77 din Codul muncii, republicat.

 In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul 

constitutiv al societatii, reprezentantul legal al SC ......... SRL  emite urmatoarea 

 

Decizie:

 Art.1. Incepand cu data de ............................... inceteaza contractul individual de munca 

nr......................., incheiat la data .......................... al d-lui /d-nei .................................................... avand 

functia de ..................................... in cadrul societatii, conform art. 65 alin.(1) din Codul muncii, 

republicat. 

 Art. 2 Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la indeplinire de ….........................430. 

 Art.3 Prezenta decizie isi produce efectele de la data comunicarii ei salariatului. 

                                         
425 In cazul desfiintarii locului de munca, angajatorul nu are obligatia de a-i oferi salariatului un alt loc de munca - a se vedea art.64 din Codul muncii, 

republicat.  

426 Se va specifica motivul desfiintarii locului de munca (de ex. diminuarea activitatii, transformari tehnologice, modernizare, automatizarea proceselor de 

productie etc.). Conditia de legalitate impusa de lege este ca desfiintarea locului de munca sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa care sa poata fi 

dovedite cu documete (de ex. programul de restructurare si reorganizare, proiectul de concediere colectiva, tabelul nominal al personalului disponibilizat, 

organigrame, state de functii).  

427 Persoanele concediate in temeiul art. 65 si 66 din Codul muncii beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare – a 

se vedea art.75 alin.(1) din codul muncii, republicat.  

428 Notificarea se va anexa in copie la decizie.

429 In cazul in care prin contractul colectiv de munca aplicabil unitatii este prevazut ca in perioada preavizului salariatul poate absenta  un numar de ore pe 

zi de la programul unitatii pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca acest lucru sa-i afecteze salariul si celeleate drepturi si/sau daca salariatul concediat 

beneficiaza de o compensatie, se va specifica in decizie si acest lucru.

430 Se va specifica compartimentul/departamentul/serviciu care va aduce la indeplinire prevederile deciziei. 
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5.35 Adeverinta de vechime in munca 

 

Antetul societatii  

Nr. ……../…………… 

Adeverinta 

 

 Prin prezenta se atesta faptul ca d-ul/d-na ........................, domiciliat/a  in localitatea ............., 

str. ................. nr.............., judet/sector ..................., posesor/posesoare al/a actului de identitate  ......... 

seria ..........  nr. .............., eliberat de ...................., la data de ..............., cod numeric personal 

...................., a fost angajatul/a SC……….SRL, CUI …………, cu sediul social in loc…………., 

str…………. nr………, jud. ……………, in baza contractului individual de munca cu norma 

intreaga/cu timp partial de …… ore/zi, incheiat pe durata nedeterminata/determinata, inregistrat in 

registrul general de evidenta a salariatilor cu nr.........../............, in functia de …………………….  

 

 In caz ca angajarea s-a facut dupa 01.01.2011 se va completa: 

 De la data angajarii si pana la data incetarii contractului individual de munca au intervenit 

urmatoarele mutatii (incheierea, modificarea, suspendarea, incetarea contractului individual de munca):

 In caz ca angajarea s-a facut anterior datei de 01.01.2011 se va completa:

 De la data angajarii (…………….) si pana la data de 01.01.2011 vechimea in munca este 

certificata de ITM …............ in carnetul de munca seria…. nr. ……………/adeverinta de vechime 

nr…../………….  

 De la data de 01.01.2011 si pana la data incetarii contractului individual de munca, au intervenit 

urmatoarele mutatii (modificarea, suspendarea, incetarea contractului individual de munca):

Nr.

Crt.

Mutatia 

intervenita 

Anul 

Luna

Ziua

Meseria/

Functia 

Salariul de baza, inclusiv 

sporurile care intra in 

calculul punctajului 

mediu anual

Nr. si data actului pe 

baza caruia se face 

inscrierea si temeiul 

legal 
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XII. Istoric actualizari 

 

Actualizare 7 (26.02.2016)

- a fost actualizat modelul de Declaratie pe proria raspundere asigurat prin actualizarea articolului din 

Legea nr.95/2006, republicata.

 

Actualizare 6 (25.01.2016):

- a fost introdus un nou formular - adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical 

pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, necesara pentru eliberarea de 

concedii medicale, in baza Ordinului Ministerului Sanatatii si al Casei Nationale de Asigurari de 

Sanatate nr.43/8/2016, publicat in Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2016, pentru modificarea si 

completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si 

indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

 

Actualizare 5 (18.01.2016):

- au fost aduse actualizari documentului pentru a reflecta prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr.688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile 

ulterioare, si a HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr.22 din 13 ianuarie 2016.

- au fost aduse actualizari documentului privind salariul minim de la 01.05.2016, in baza HG 

nr.1017/2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in 

Monitorul Oficial nr.987 din 31 decembrie 2015. 

 

Actualizare 4 (03.08.2015):

- au fost aduse actualizari documentului pentru a reflecta Decizia Curtii Constitutionale nr. 279 din 23 

aprilie 2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din 

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.431 din 17 iunie 2015.

 

Actualizare 3 (11.05.2015): 
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- au fost aduse actualizari documentului pentru a reflecta modificarile si completarile aduse Codului 

muncii prin Legea nr.97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul 

muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.316 din 8 mai 2015. 

 

Actualizare 2 (26.01.2015):

- au fost aduse actualizari documentului pentru a reflecta modificarile si completarile aduse Codului 

muncii prin Legea nr.12/2015, publicata in Monitorul Oficial nr.52 din 22 ianuarie 2015. 

 

Actualizare 1 (05.01.2015): 

- au fost aduse modificari modelului de decizie colectiva de majorare a salariului minim, in 

conformitate cu prevederile HG nr.1091/2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara 

garantat in plata. 

 

Intocmirea si publicarea documentului (08.12.2014).

 

Toate drepturile rezervate. Acest material este protejat de legea dreptului de autor si nu poate fi 

reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis sub nicio forma si prin nici un 

fel de mijloace fara permisiunea in scris a autorului sau editorului.  

Informatiile acestui material sunt obtinute din surse de incredere. Autorul si editorul nu sunt 

raspunzatori pentru nici o pierdere cauzata vreunei persoane juridice sau fizice, care actioneaza sau se 

abtine de la actiuni ca urmare a citirii informatiilor din acest material. 


