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doar de competenta elaborarii si adoptarii regulamentului intern, el trebuie sa urmareasca 

respectarea prevederilor acestuia, exercitarea drepturilor salariatilor, sa observe indeplinirea 

sau neindeplinirea obligatilor, sa constate abaterile savarsite si sa ia masuri, sa-i sanctioneze 

pe cei vinovati14. 

 

2.4 Data de la care regulamentul intern produce efecte 

 

 Potrivit prevederilor art.243 din Codul muncii, dupa adoptare, pentru a produce 

efecte, regulamentul intern trebuie adus la cunostinta salariatilor. Obligatia de informare ii 

revine angajatorului, iar modul concret de informare a salariatilor cu privire la continutul 

regulamentului intern se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, dupa caz, 

prin continutul regulemantului intern. Regulamentul intern se afiseaza la sediul angajatorului. 

 Aceeasi procedura de informare trebuie urmata si in cazul in care intervine vreo 

modificare in continutul regulamentului intern. 

 In plus, ori de cate ori este angajat un nou salariat, angajatorul are obligatia de a-i 

aduce la cunostinta prevederile regulamentului intern aplicabil. 

 De retinut este faptul ca regulamentul intern produce efecte fata de salariatii 

angajatorului din momentul incunostintarii acestora cu privire la continutul regulamentului 

intern si nu de la o data stabilita de angajator. Nu este ca si in cazul contractului colectiv de 

munca incheiat la nivelul unitatii care se aplica de la data inregistrarii lui la ITM sau de la o 

data ulterioara stabilita de parti. 

 Este recomandata, pe langa afisarea regulamentului intern la sediu, afisarea acestuia si 

la punctele de lucru, centrele de productie etc., in functie de modul de organizare a 

angajatorului, pentru a facilita accestul salariatilor la continutul regulamentului intern.  

 Nu este suficienta doar afisarea regulamentului intern. Informarea, dupa parerea 

noastra, trebuie sa aiba ca si finalitate dovada informarii, care se realizeaza, de regula, prin 

intocmirea unui tabel cu salariatii societatii care semneaza ca au luat la cunostinta de 

prevederile regulamentului sau de modificarile aduse acestuia, sau chiar prin inmanarea unui 

exemplar din regulamentul intern pe care salariatul, dupa ce il va citi, va semna pe fiecare 

pagina. Se pot stabili si alte mijloace de informare dar important este ca angajatorul sa aiba 

dovada ca salariatul si-a insusit prevederile acestui document. Data la care salariatul a semnat 

                                                
14 A se vedea A.Ticlea, Raspunderea disciplinara. Teorie si jurisprudenta, 2014, pag.17.  
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VI. Model de regulament intern 

 

 

 

REGULAMENT INTERN19 

al  

SC ...................................SRL 20 

 

 Intocmit in temeiul dispozitiilor art.241  246 din Legea nr.53/2003  Codul muncii, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

                                          

Prezentul document este proprietatea .......................................................................21                                 

Reproducerea si/sau difuzarea integrala sau partiala a prezentului document sunt in 

exclusivitate dreptul .......................................................22, prin  Compartimentul/ 

Departemantul ............................................................................................................23  

 

Acest document este in vigoare incepand cu data ............................ 

 

 

Intocmit 

 

        Reprezentant legal, 

                                                                                                           

                                                                             Cu rol consultativ24 

Sindicatul ................../Reprezentantii salariatilor, 

                                                                                  ........................... 

 

                                                
19 Modelul prezentat pentru prima pagina a regulamentului intern poate fi modificat, adaptat in functie de modul de organizare, de cerintele 

interne. 

20 Se va completa denumirea angajatorului. 

21 Se va completa denumirea angajatorului. Este important ca salariatii sa cunosca acest aspect, pentru respectarea confidentialitatii. 

22 Se va completa denumirea angajatorului. Salariatii trebuie sa cunsoasca faptul ca difuzarea documentului se poate face doar cu acordul 

angajatorului prin compartimentul sau departamentul responsabil. 

23 Se va completa departamentul sau comapartimenul, in functie de cum este organizat angajatorul (ex.Resurse Umane, Financiar, Juridic 

etc). 

24 Daca este cazul. 
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execute33; 

 q) sa elibereze salariatului, la cerere, un document din care sa rezulte venitul brut 

lunar realizat34; 

r) sa prelucreze datele cu caracter personal ale salariatilor, cu respectarea prevederilor 

legale privind protectia datelor cu caracter personal35;       

s) sa tina la locul/locurile de munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare 

salariat, cu evidentierea orelor de incepere si de sfarsit a programului de lucru.                                                                                                                             

 

Sectiunea II.  Drepturile si obligatiile salariatilor 

 

Art.6 

(1) Drepturile salariatilor se refera, in principal, la36: 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;                                                                                                                         

b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;                                                                                                                                           

c) dreptul la concediu de odihna anual;                                                                                                                                             

                                                
33 A se vedea art. 13 lit.j) din Legea nr.319/2006  Legea securitatii si sanatatii in munca. 

34 Acest document se va elibera la cerere, pana la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care se constituie drepturile salariale,in vederea 

completarii declaratiei pe propria raspundere de catre salariatii care realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate 

salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin 

egala cu nivelul salariului minim brut pe tara in vigoare in luna in care au fost realizate. Angajatorul are obligatia de a inregistra si de a tine 

evidenta acestor declaratii, in vederea incadrarii salariatului in situatia reglementata la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal. A se vedea  

Ordinul nr. 2343/2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  

publicat in Monitorul Oficial nr.717 din 5 septembrie 2017. Codul  fiscal a suferit o serie de modificari cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 

2018. Desi prevederile privind calculul CASS si CAS datorate  de persoanele  care obtin venituri din salarii in baza unui contract de munca 

cu timp partial s-au pastrat si dupa modificarea Codului fiscal, totusi de la 1 ianuarie 2018 aceasta reglementare nu o mai regasim la art.140 

si art.158 alin.(3) ci la art.146 alin.(5^1)  (5^3)  si art.168 alin.(5^1) din Codul  fical modificat si completat. Ca si noutate, incepand cu data 

de 1 ianuarie 2019, la articolul 146, dupa alineatul (5^4) s-a introdus un nou alineat, alineatul (5^5), cu urmatorul cuprins: in situatia in care, 

prin hotarare a Guvernului se utilizeaza, in aceeasi perioada, mai multe valori ale salariului minim brut pe tara, diferentiat in functie de 

studii, de vechime sau alte criterii prevazute de lege, in aplicarea prevederilor alin. (5^1) din Codul fiscal se ia in calcul valoarea salariului 

minim brut pe tara prevazuta pentru categoria de persoane pentru care se datoreaza contributia. Iar  incepand cu data de 1 ianuarie 2019 

avem 3 salarii minime brute pe economie (a se vedea HG nr.937/2018 si OUG nr.114/2018).  Trebuie  sa tinem cont si de facilitatile fiscale 

pentru angajatorii din domeniul constructiilor. In ceea ce priveste  procedura si documentele necesare  in cazul salariatilor care  realizeaza in 

cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara 

de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu nivelul salariului minim brut pe tara in vigoare in luna in care au fost realizate se 

va stabili prin ordin al ministrului finantelor publice.  

35 A se vedea Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal 

si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protectia datelor), Legea 

nr.190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului si Legea 129/2018 de modificare si completare a Legii nr. 102/2005 

privind înfiintarea, organ

pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a 

acestor date. 

36 A se vedea art.39 alin.(1) din Codul muncii, republicat. 
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si de 30 de ore pe saptamana. 

(7) Programul de lucru46 in cazul salariatilor prevazuti la alin.(6) incepe la ora ........... si se 

sfarseste la ora .........., cu o pauza de masa de ...... 47 minute intre ora ....... si ora .......... . 

(8) Prevederile de la alin.(2) si (3) nu se aplica tinerilor care nu au implinit varsta de 18 ani.  

(9) Programul de lucru se poate modifica, in functie de proiecte/specificul lucrarilor 

contractate, cu respectarea prevederilor privind pauza de masa48.  

(10)  In situatia in care la nivelul angajatorului se foloseste activitatea de telemunca, 

programul de munca al telesalariatilor si modul de desfasurare a activitatii acestora se 

organizeaza de comun acord si se stabileste in contractul individual de munca49.  

 

Art.10 In cazul salariatilor care presteaza munca in baza unor contracte individuale de munca 

cu timp partial50, durata timpului de lucru este51: 

 a) de cel putin ...... ore/zi sau ...... ore/saptamana dar nu mai mult de ..... ore/zi;  

 b) de cel putin ...... ore/saptamana; 

 c) de cel putin ...... ore/luna; 

 c) repartizarea duratei de munca pentru contractele cu timp partial se va face in 

contractele individuale de munca / repartizarea programului de munca se face Inegal, in 

intervalul orar .............................., conform programarilor saptamanale/lunare, cu respectarea 

perioadei de repaus saptamanal52. 

                                                
46 Programul de lucru se va stabili in functie de specificul unitatii. 

47 Potrivit prevederilor art.134 alin.(2) si (3) din Codul muncii, tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de o pauza de masa de cel 

putin 30 de minute, in cazul in care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 4 ore si jumatate. Pauzele, cu exceptia dispozitiilor 

contrare din contractul colectiv de munca aplicabil si din regulamentul intern, nu se vor include in durata zilnica normala a timpului de 

munca. 

48 Se poate stabili modul in care se va aduce la cunostinta salariatilor modificarea programului de lucru, in functie de organizarea 

angajatorului. 

49 A se vedea Legea nr.81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, publicata in Monitotul Oficial nr.296 din  2 aprilie 2018. 

50 Apreciem ca daca angajatorul stie de la inceput programul de munca a salariatului cu fractiune de norma, va trece in contractul de munca 

numarul ne ore lucrate zilnic/saptamanl/lunar, zilele in care va lucra si de la ce ora la ce ora. Daca insa programul de munca este unul inegal, 

repartizarea programului de munca fiind imposibil de prevazut in contractul de munca, in contractul de munca se va mentiona ca 

repartizarea programului de munca este una inegala si se va face trimitere la regulamentul intern, la programarile zilnice, saptamanale, 

lunare, in functie de specificul unitatii. In aceasta situatie este foarte important ca in regulamentul intern sa se specifice modul in care 

salariatul isi va desfasura activitatea, intervalul orar si modul in care se intocmesc acele programari zilnice/saptamana/lunare, pe proiecte, pe 

lucrari etc. Orele de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu ora de incepere si a celei de sfarsit a programului de lucru trebuie sa 

coincida cu orele din programarile la care se face trimitere in contractul de munca si care se vor prezenta inspectorilor de munca in caz de 

control. 

51 Legea nu instituie o limita minima a numarului de ore in cazul contractului individual de munca cu timp partial. Se va alege varianta 

potrivita  in functie de specificul unitatii. 

52 In functie de specificul activitatii, in functie de proiecte, echipe se vor stabili programari zilnice/ saptamanale/ lunare, dupa caz, in care se 

va specifica modul de repartizare a timpului de munca pentru salariatii implicati, intervalul orar de prestare a activitatii pentru fiecare 
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(3) In cazul in care societatea nu poate intrerupe activitatea in zilele de sarbatori legale, ca 

urmare a obligatiilor contractuale, si nu este posibila nici compensarea cu timp liber 

corespunzator in urmatoarele 30 de zile, se acorda un spor la salariu in procent de ........ din 

salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de munca72. 

(4) Zilele libere stabilite potrivit alin. (2) pentru persoanele apartinand cultelor religioase 

legale, altele decat cele crestine, se acorda de catre angajator in alte zile decat zilele de 

sarbatoare legala stabilite potrivit legii sau de concediu de odihna anual73. 

  

Sectiunea II. - Reguli privind acordarea de concedii si zile libere 

 

Art.18  

(1) Salariatii au dreptul la concediu de odihna anual platit. 

(2) Dreptul la concediul de odihna anual nu poate face obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau 

limitari. 

(3) Durata minima a concediului de odihna anual la nivelul unitatii este de .......... zile 

lucratoare74. 

(4) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de 

munca. 
(5) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite nu sunt incluse in 

durata concediului de odihna anual. 
(6) La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de 

munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului 

                                                                                                                                                  
crestine cele 3 sarbatori religioase anuale sunt Pastele, Rusaliile si Craciunul.Intrucat textul de lege lasa loc de interpretari, problema se pune 

daca salariatii care apartin altor culte religioase beneficiaza si de zile libere pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase specifice cultelor 

religiase de care apartin dar si de zile libere pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale . 

Pentru ca nu exista o practica unitara in aceasta privinta, angajatorul va stabili prin contractul colectiv sau prin regulamentul intern 

procedura privind acordarea zilelor libere. Apreciem ca daca angajatorul nu desfasoara activitate de sarbatorile religioase crestine, si 

salariatii ortodocsi dar si salariatii care apartin altor culte religioase vor avea liber, chiar daca cei din urma au solicitat sa beneficieze de zile 

libere la care au dreptul. Daca insa activitatea angajatorului este una continua, salariatii apartinad altor culte religioase care au solicitat sa 

beneficieze de zile libere la care au dreptul se vor prezenta la locul de munca, daca agajatorul nu reglementeaza intern altfel. 

72 A se vedea art.142 alin.(2)  din Codul muncii:  in cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, 

pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza 

corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru. 

73 A se vedea art.139 alin.(3) din Codul muncii, modificat de Legea nr.88/2018 privind aprobarea OUG nr. 53/2017 pentru modificarea si  

completarea Legii nr. 53/2003  Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.315 din 10 aprilie 2018, in vigoare de la 13 aprilie 2018. 

Prevederile alin.(3) nu se aplica crestinilor.  

74 Potrivit art.145 alin.(1) din Codul muncii, republicat, durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare. 

Angajatorul poate stabili, pentru salariatii sai, o durata minima a concediului de odihna anual mai mare decat cea impusa de lege. 
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(2) Angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu 

salariul de baza minim brut pe tara86. Aceste dispozitii se aplica si in cazul in care salariatul 

este prezent la lucru, in cadrul programului, dar nu poate sa isi desfasoare activitatea din 

motive neimputabile acestuia, cu exceptia grevei. 

(3) Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este adus la cunostinta salariatilor la 

semnarea contractului individual de munca si prin afisare la sediul unitatii si la 

.....................87. 

 

Art.33 

(1) Salariul este confidential. 
                                                
86 Incepand cu data de 1 ianuarie 2019 avem 3 salarii minime brute pe tara. Astel, potrivit prevederilor HG nr.937/2018 pentru stabilirea 

salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.1045 din 10 decembrie 2018, incepand cu data de 

1 ianuarie 2019, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art.164 alin.(1) din Codul muncii, se stabileste in 

bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, 

reprezentand 12,43 leri/ora. Prin exceptie de la prevederile de mai sus, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul incadrat pe 

functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, 

salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se majoreaza de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, 

pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna, reprezentand 14,044 lei/ora. 

In aplicarea prevederilor art.164 alin.(1^2) din Codul muncii, incepand cu 1 ianuarie 2019, toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit 

legii se determina prin raportare la nivelul de 2.080 lei al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. 

Iar potrivit prevederilor art.71 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal 

bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 

decembrie 2018, prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Codul muncii, in perioada 1 ianuarie 2019  31 decembrie 2019, 

pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte 

adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 17,928 lei/ora. 

Aceste prevederi se aplica exclusiv domeniilor de activitate prevazute la art. 66 pct. 1 din OUG nr.114/2018, dupa cum urmeaza: 

a) angajatorii care desfasoara activitati in sectorul constructii care cuprind: 

(i) activitatea de constructii definita la codul CAEN 41.42.43  sectiunea F  Constructii; 

(ii) domeniile de producere a materialelor de constructii, definite de urmatoarele coduri CAEN: 

2312  Prelucrarea si fasonarea sticlei plate; 

2331  Fabricarea placilor si dalelor din ceramic; 

2332  Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii din argila arsa; 

2361  Fabricarea produselor din beton pentru constructii; 

2362  Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii; 

2363  Fabricarea betonului; 

2364  Fabricarea mortarului; 

2369  Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos; 

2370  Taierea, fasonarea si finisarea pietrei; 

2223  Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii; 

1623  Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii; 

2512  Fabricarea de usi si ferestre din metal; 

2511  Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice; 0811  Extractia pietrei ornamentale si a pietrei 

pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei; 0812  Extractia pietrisului si nisipului; 

711  Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica. 

87 Se vor specifica locurile unde se va afisa salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.  
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Art.75 Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca 

salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor 

disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa. 

 

 

Capitolul IX.  Reguli referitoare la procedura disciplinara 

 

Art.76 

(1) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, angajatorul va dispune 

desemnarea unei persoane sa realizeze cercetarea sau constituirea unei comisii de cercetare si 

demararea cercetarii propriu-zise.  

(2) Demararea procedurii disciplinare se face ca urmare a sesizarii angajatorului cu privire la 

savarsirea unei abateri disciplinare sau a constatarii incalcarii de catre un salariat a 

prevederilor legale. 

 

Art.77 

(1) Persoana desemnata sau comisia numita de angajator sa realizeze cercetarea il va convoca 

in scris pe salariatul cercetat, iar convocarea va preciza cel putin obiectul audierii, adica 

faptele ce i se imputa, data, ora si locul intrevederii.  

(2) Convocarea salariatului poate fi facuta prin orice mijloc de comunicare care asigura 

transmiterea si confirmarea primirii acesteia. 

(3) Termenul in care salariatul trebuie sa se prezinte la convocare este de cel putin ...... zile 

lucratoare de la data primirii convocarii116. 

(4)  Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (1) fara un 

motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii 

disciplinare prealabile. 

(5) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina 

toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite / comisiei numite sa realizeze 

cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie 

asistat, la cererea sa, de catre un avocat sau de catre un reprezentant al sindicatului al carui 

membru este. 
                                                
116 Angajatorul este cel care stabileste  termenul in care salariatul trebuie sa se prezinte la convocare, cu conditia ca salariatul sa aiba timp 

sa-si pregateasca apararea. 
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 a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului 

cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani; 

 b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul 

copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani123; 

 c) concediu paternal; 

 d) concediu pentru formare profesionala; 

 e) exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la 

nivel central sau local, pe toata durata mandatului; 

 f) participarea la greva;  

g) concediu de acomodare124. 

 

Art.103 

(1) Contractul individual de munca poate fi suspendat in situatia absentelor nemotivate ale 

salariatului, in conditiile in care acesta absenteaza cel putin ......125 zile consecutiv fara sa 

anunte superiorul ierarhic. 

(2)  Absentele nemotivate consituie abatere disciplinara si salariatul poate fi sanctionat de 

catre angajator, dupa efectuarea cercetari disciplinare prealabile. 

(3) Absentele nemotivate se scad din vechimea in munca. 

 

Art.104  

(1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in 

urmatoarele situatii126:  

                                                
123 In cazul copilului cu afectiuni grave, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana 

la 16 ani. Aceasta prevedere a fost introdusa prin OUG nr.99/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr.158/2005 privind concediile si 

indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare. OUG nr.99/2017 a fost publicata in Monitorul 

Oficial nr.1005 din 19 decembrie 2017.  

124 Prin Legea nr.57/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, precum si a altor acte 

normative, publicata in Monitorul Oficial nr.283 din 14 aprilie 2016, in vigoare de la 12 august 2016, au fost aduse completarii si Codului 

muncii. Astfel, la art.51 alin.(1), dupa lit.f) s-  In cazul 

adoptiei, angajatorul are obligatia de a aproba concediul de acomodare. Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de 

munca sau de serviciu pe perioada concediului de acomodare, cu exceptia concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii 

judiciare, a falimentului angajatorului sau a desfiintarii acestuia, in conditiile legii. Nerespectarea de catre angajator a prevederilor de mai 

sus constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei.  

125 Se va stabili numarul minim de absente nemotivate care poate duce la suspendarea contractului individual de munca. A se vedea art.51 

alin.(2) din Codul muncii, republicat.  

126 Dispozitiile art.52 alin.(1) lit.a) din Codul muncii privind suspendarea contractului individual de munca pe durata cercetarii disciplinare 

au fost declarate neconstitutionale prin Decizia CCR nr. 261/2016,  publicata in Monitorul Oficial nr.511 din 7 iulie 2016. Mentionam  ca 

potrivit prevederilor art. 147 alin.(1) din Constitutia Romaniei, dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare, precum si cele din 
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Sectiunea VII. - Contractul individual de munca la domiciliu 

 

Art.129 Contractul individual de munca la domiciliu se incheie numai in forma scrisa si 

contine, in afara elementelor prevazute la art. 86 lit.A din prezentul regulament urmatoarele: 

 a) precizarea expresa ca salariatul lucreaza la domiciliu; 

 b) programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze activitatea 

salariatului sau si modalitatea concreta de realizare a controlului; 

 c) obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului, 

dupa caz, al materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza in activitate, precum si al 

produselor finite pe care le realizeaza.  

 

Art.130 

(1) Contractul individual de munca la domiciliu se incheie in cazul salariatilor care isi 

indeplinesc atributiile specifice functiei pe care o detin la domiciliu. 

(2) Salariatii cu munca la domiciliu isi stabilesc singuri programul de lucru139. 

(3) Angajatorul este in drept sa verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, in 

conditiile stabilite prin contractul individual de munca.  

 

Art.131 Salariatul cu munca la domiciliu se bucura de toate drepturile recunoscute prin lege 

si prin contractele colective de munca aplicabile salariatilor al caror loc de munca este la 

sediul angajatorului. 

 

Sectiunea VIII. - Contractul individual de munca pentru activitatea de telemunca 
 

Art.132  
                                                                                                                                                  
dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la 

contract, anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege sau in 

contractul colectiv de munca aplicabil. Referitor la termenul de inregistrare a modificarii normei de munca in Revisal avem prevederile art.4 

alin.(2) din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, publicata in Monitorul Oficial nr.1005 din 19 decembrie 

2017, care prevede ca modificarea duratei timpului de munca si repartizarea acestuia, in cazul contractelor individuale de munca cu timp 

partial se transmite in registru cel tarziu in ziua anterioara producerii modificarii. Exceptie fac situatiile in care modificarea se  produce ca 

urmare a unei hotarari judecatoresti cand inregistrarea in registru se face in termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat 

cunostinta de continutul acesteia.  

139 Referitor la evidenta orelor lucrate de salariatii cu munca la domiciliu,  Codul Muncii prevede la art.108 alin.(2) si (3) ca  in vederea 

indeplinirii sarcinilor de serviciu  ce le revin, salariatii cu munca la domiciliu  isi stabilesc  singuri programul de munca, angajatorul fiind in 

drept sa verifice activitatea acestora in conditiile stabilite prin contractul individual de munca.  
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Capitolul XIII. Protectia datelor cu caracter personal147 

 

Art. 149 In sensul Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in 

ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor 

date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protectia datelor) 

prezentam urmatoarele definitii: 

a informatii privind o persoana fizica 

identificata sau identificabila ("persoana vizata"). O persoana fizica identificabila este o 

persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de 

identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator 

online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, 

genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra 

datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara 

utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, 

structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, 

divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea 

sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea; 

nseamna orice manifestare de vointa libera, 

specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, 

printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o 

privesc sa fie prelucrate; 

organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a 

datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin 

dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea 

acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern; 

juridica, 

autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in 

numele operatorului; 

f) "destinatar" inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau 
                                                
147 Acest paragraf a fost introdus ca model general. El poate fi folosit ca atare, cu scoaterea elementelor care nu se aplica in unitate (ex. 

abonament la o clinica medicala privata sau tichete de masa) , dar este  recomandat sa fie completat cu informatii si proceduri interne 

specifice angajatorului. 
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VII. Model nota de informare  privind  prelucrarea datelor cu caracter personal  

 

Antetul societatii 

 

Nota de informare  privind  prelucrarea datelor cu caracter personal  

a salariatilor SC ............... SRL168 

 

In atentia Salariatului/Salariatei  .......................................................... 

 

Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia 

persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 

circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind 

protectia datelor) si ale Legii nr.190/2018 privind masuri de punere in aplicare a 

Regulamentului,  

 

Subscrisa SC ......... SRL , cu sediul in ............................, inregistrata la Registrul 

Comertului din ........................ , sub nr. ........................., avand CUI/CIF.................., nr. 

tel./fax ................., e-mail ........................, in calitate de operator de date cu caracter personal, 

reprezentata de ......................................., avand calitatea de ............................, nr. tel. 

.........................., e-mail ........................... 

 

va informeaza prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastra personale si, in 

conformitate cu prevederile art. 13 din  Regulamentul (UE) 2016/676, va aduce la cunostinta 

urmatoarele: 

 

1. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal 

In temeiul art. 6 alin. (1) lit. b), c) din Regulamentul (UE) 2016/676, respectiv, 

prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte 

sau pentru a face demersuri la cererea unei persoane vizate inainte de incheierea unui 

contract; prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale ce revine 

operatorului, datele cu 

                                                
168 Acest model de nota de informare este unul general si este dat ca exemplu. El poate fi folosit ca atare sau modificat, completat in functie 

de procedurile interne ale societatii, de modul in care angajatorul isi desfasoara activitatea. 


