INSPECŢIA MUNCII
TIMPUL DE MUNCĂ ȘI DE ODIHNĂ
 Durata normală a timpului de muncă




Normă întreagă - 8 ore pe zi (timp de 5 zile) şi de 40 de ore pe săptămână.
Durata maximă - 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.
Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24
de ore.

 Munca suplimentară





Timp de muncă > 40 de ore/ săptămână
Efectuarea muncii suplimentare peste durata maximă este interzisă (cu excepţia
cazului de forţă majoră)
Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 90 de zile
calendaristice după efectuarea acesteia
Imposibilitatea compensării prin ore libere plătite = spor la salariu ≥ 75% din salariul de
bază, corespunzător duratei acesteia.

 Munca de noapte






Munca prestată între orele 22.00 - 6.00
Salariatul de noapte:
- efectuează muncă de noapte în proporţie de cel puţin 30% din timpul său lunar de lucru
- efectuează muncă de noapte cel puţin 3 ore din timpul său zilnic de lucru
Durata normală a timpului de lucru, nu va depăşi o medie de 8 ore pe zi (calculată pe o
perioadă de referinţă de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea repausului
săptămânal).
 Salariaţii care lucrează de noapte pot beneficia de:
- program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, cu menținerea
salariului de bază
- spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază
Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de
noapte.

 Repausul periodic
Pauza de masă



durata zilnică a timpului de muncă > 6 ore = pauză de masă și alte pauze
pauzele nu se includ în durata zilnică normală a timpului de muncă

Repausul zilnic



între doua zile de munca  repaus de minim 12 ore consecutive
muncă în schimburi  repaus de minim 8 ore între schimburi
Munca în schimburi - salariații se succed unul pe altul la același post de muncă,
potrivit unui anumit program

Repausul săptămânal




Repausul săptămânal - 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta și duminica.
Repausul săptămânal în alte zile = un spor la salariu
activitate continuă de maxim 14 zile calendaristice = repaus cumulat + compensații de
cel puțin 150% din salariul de bază.

Sărbătorile legale




Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
1 și 2 ianuarie; 24 ianuarie;
prima și a doua zi de Paști; 1 mai; 1 iunie;
prima și a doua zi de Rusalii; Adormirea Maicii Domnului;
30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei;
1 decembrie; prima și a doua zi de Crăciun;
două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate
astfel de cultele
religioase legale, altele decât cele creștine
neacordarea zilelor libere = spor la salariul de bază de minim 100% din salariul de
bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

CONCEDIUL DE ODIHNĂ ANUAL
concediul de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor.
 Durata minimă - 20 de zile lucrătoare
 Nu sunt incluse în durata concediului de odihnă sărbătorile legale în care nu se lucrează
şi zilele libere plătite
Perioada concediilor medicale; concediul de maternitate, concediului de risc maternal şi
concediului pentru îngrijirea copilului bolnave consideră perioade de activitate prestată.
 Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul neefectuării angajatorul este
obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat, într-o perioadă de 18 luni începând cu
anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual
 Compensarea în bani - numai în cazul încetării contractului individual de muncă
 Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte
persoane cu handicap şi tinerii în vârstă de până la 18 ani  concediu de odihnă
suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare.
 Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă.
 Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.
Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă cu suportarea tuturor
cheltuielilor aferente.
 Indemnizația de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale din
ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul
de zile de concediu.

SALARIZAREA
Salariul reprezintă contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului individual
de munca și se stabilește prin negocieri individuale între angajator și salariat.
Salariul este confidențial și cuprinde: salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum și
alte adaosuri.
Angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puțin egal cu
salariul de bază minim brut pe țară.
Pentru salariații cărora angajatorul le asigură hrana, cazare sau alte facilități, suma în bani
cuvenită pentru munca prestată nu poate fi mai mică decât salariul minim brut pe țară
prevăzut de lege.
Conform H.G. nr. 1071/2021 începând cu data de 01.01.2022, salariul de bază minim
brut pe ţară garantat în plată este în sumă de 2.550 lei lunar, pentru un program
normal de lucru în medie de 167,333 ore /lună, reprezentând 15,239 lei/oră.
Prin derogare de la prevederile art.164 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în
perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcțiilor, salariul
de baza minim brut pe tare garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei/lună, fără a
include indemnizațiile, sporurile, alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în
medie de 167,333 ore/ lună.

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
• Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă
se înţelege accesul nediscriminatoriu la:
 alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;
 venituri egale pentru muncă de valoare egală;
 promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;
 condiţii de încadrare în muncă şi de muncă ce respectă normele de sănătate şi
securitate în muncă, inclusiv condiţiile de concediere;
 beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele publice şi
private de securitate socială;
 organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile
acordate de acestea;
 prestaţii şi servicii sociale
• Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare
bazată pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligaţii:
 să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul
relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru
interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de organizare şi
funcţionare şi în regulamentele interne ale unităţilor;
 să prevadă în regulamentele interne ale unităţilor sancţiuni disciplinare, în condiţiile
prevăzute de lege, pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi
prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau
ofensatoare, prin acţiuni de discriminare;
 să îi informeze permanent pe angajaţi, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea
ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în
relaţiile de muncă;
 să informeze imediat după ce a fost sesizat autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi
controlul respectării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi;
 este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care
dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă;
 maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare.

Protecția Maternității la locul de muncă
 Angajatorul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei
 Salariata gravidă are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu
menţinerea veniturilor salariale
 Angajatorii sunt obligați sa acorde salariatelor care alăptează, in cursul programului de lucru,
doua pauze pentru alăptare de cate o ora fiecare, pana la împlinirea vârstei de un an a
copilului. Pauzele pentru alăptare pot fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului de
munca cu doua ore zilnic. Pauzele si reducerea duratei normale a timpului de munca nu
diminuează veniturile salariale

 Salariata gravidă, salariata care a născut recent și salariata care alăptează nu pot fi obligate sa
desfășoare muncă de noapte
 Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:
- salariatei gravide, salariatei care a născut recent și salariatei care alăptează, din motive
care au legătură directă cu starea sa;
- salariatei care se află în concediu de risc maternal;
- salariatei care se află în concediu de maternitate;
- salariatei care se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau,
în cazul copilului cu dizabilităţi, în vârstă de până la 3 ani;
- salariatei care se află în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7
ani sau, în cazul copilului cu dizabilităţi cu afecţiuni intercurente, pană la împlinirea vârstei
de 18 ani.
 Interdicția încetării raporturilor de muncă nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce
intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a dizolvării sau falimentului angajatorului, în
condiţiile legii.

Măsuri de protecție și condiții de muncă pentru minori

Persoana fizică dobândește capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani.

Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă.

Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat și la
împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru
activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale.
Retragerea acordului părinților sau al reprezentanților legali în cazul minorilor de 15 ani, până
la împlinirea vârstei de 16 ani, are ca urmare încetarea de drept a contractului de muncă.

Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate
face după împlinirea vârstei de 18 ani.
Timpul de muncă

Durata timpului de muncă este de 6 ore/zi şi de 30 de ore/săptămână.

Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară.

Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă de noapte.

Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă de cel puțin 30 de
minute, în cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore și jumătate.

Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de
cel puţin 3 zile lucrătoare.

Salarizarea acordată pentru timpul de muncă este cel puțin la nivelul salariului minim pe
economie.
Ucenicia tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani se pot forma profesional în baza unui
contract de ucenicie, cu respectarea condițiilor de muncă pentru minori.
Încadrarea în muncă a unui minor cu nerespectarea condiţiilor legale de vârstă sau folosirea
acestuia pentru prestarea unor activităţi cu încălcarea prevederilor legale referitoare la
regimul de muncă al minorilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amendă.

