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 condiţiile în care se suspendă contractul individual de 

muncă în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului [art. 51 

alin. (2)]; 

 procedura de evaluare profesională a salariaţilor [art. 63 

alin. (2)]201; 

 modul concret de stabilire a programului de lucru inegal 

în cadrul săptămânii de lucru de 40 de ore, precum şi în cadrul 

săptămânii de lucru comprimate [art. 116 alin. (1)]; 

 condiţiile în care se exercită dreptul la pauza de masă şi 

la alte pauze de către salariaţi [art. 134 alin. (1)]; 

 excepţiile de la regula potrivit căreia pauzele de mai sus 

nu se includ în durata zilnică normală a timpului de muncă [art. 

134 alin. (3)]; 

 stabilirea zilelor din cursul săptămânii de lucru în care 

poate fi acordat repausul săptămânal [art. 137 alin. (2)]; 

 stabilirea evenimentelor familiale deosebite şi numărul 

zilelor libere plătite pentru acestea [art. 152 alin. (2)]; 

 durata concediului fără plată pentru rezolvarea unor 

situaţii personale [art. 153 alin. (2)]; 

 modul concret de informare a fiecărui salariat cu privire 

la conţinutul regulamentului intern [art. 243 alin. (3)]. 

În cazul identităţii de materie, totale sau parţiale (de 

exemplu între contractul colectiv de muncă şi regulamentul 

intern) trebuie ţinut cont de forţa juridică superioară a 

primului. Astfel că  

 dacă există un „contract colectiv de muncă aplicabil” la 

nivelul unui angajator (cel de „unitate”, „grup de unităţi”, „sector 

de activitate”) şi conţine clauze cu privire la cele enumerate mai 

sus, angajatorul nu va stabili prin regulamentul intern reguli sau 

                                            
201 În ceea ce priveşte, „procedura de evaluare profesională a salariaţilor” se 
stipulează chiar expres, în aceste prevederi că prioritate are ”reglementarea” 
prin „contractul colectiv de muncă aplicabil”. 
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dispoziţii privind acelaşi obiect, numai prin derogare de la 

contract în favoarea salariaţilor, iar 

 dacă angajatorul a stabilit în regulamentul intern 

dispoziţii având ca obiect cele enumerate, înainte de a-i fi 

opozabil un atare contract colectiv, la momentul intrării lui în 

vigoare, se vor aplica, de drept, dispoziţiile contractului colectiv, 

dacă sunt mai favorabile. 

Suplimentar, pot fi prevăzute de către angajator, prin 

regulamentul intern, cu consultarea angajaţilor, reguli ce privesc 

buna executare a clauzelor contractuale. 

Pentru angajator, avantajul cuprinderii aspectelor 

menţionate în regulamentul intern este acela că ceea ce a stabilit 

unilateral (chiar cu consultarea sindicatului sau reprezentanţilor 

salariaţilor) poate retrage sau modifica tot unilateral. 

Pentru că negocierea colectivă este superioară (ca forţă) 

atât negocierii individuale, cât şi puterii de ”reglementare” (în 

sens larg, desigur) a angajatorului, în contractul colectiv de 

muncă ar trebui să fie prioritare202 şi acele drepturi, obligaţii sau 

modalităţi de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale 

specifice, care, aşa cum am arătat203, pot fi stabilite, potrivit 

Codul muncii, alternativ: 

a) fie prin contractul colectiv de muncă, fie prin contractul 

individual de muncă: 

 condiţiile în care salariatul concediat pentru inaptitudine 

fizică şi/sau psihică beneficiază de compensaţie bănească [art. 64 

alin. (5)]; 

 durata termenului de preaviz în cazul demisiei [art. 81 

alin. (4)]; 

                                            
202 A se vedea Ana Ştefănescu, Acte normative întocmite sau negociate de angajator, 
op. cit., p. 66. 
203 A se vedea Răducan Oprea, Ana Ştefănescu, Consideraţii privind conţinutul 
contractului individual de muncă, în “Revista română de dreptul muncii” nr. 
7/2011, pp. 16-17. 
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 alte condiţii specifice privind munca la domiciliu, decât 

cele reglementate expres [art. 110 alin. (2)]; 

 sectoarele de activitate, unităţile sau profesiile pentru 

care se stabileşte o durată zilnică a timpului de muncă mai mică 

sau mai mare de 8 ore [art. 115 alin. (1)]; 

 sporul pentru munca suplimentară [art. 123 alin. (2)]; 

 salariaţii cărora angajatorul le asigură hrană, cazare sau 

alte facilităţi (art. 165) ; 
b) fie prin contractul colectiv de muncă, fie prin contractul 

individual de muncă, fie a regulamentului intern: 

 condiţiile în care salariaţii urmează să respecte clauza de 

confidenţialitate [art. 26 alin. (1)]; 

 drepturile şi obligaţiile părţilor care pot exista pe durata 

suspendării contractului individual de muncă, exclusiv prestarea 

muncii şi plata drepturilor de natură salarială [art. 49 alin. (3)]; 

 data la care se plăteşte salariul [art. 166 alin. (1)]. 

Forţa juridică a „contractului colectiv de muncă 

aplicabil” se manifestă asupra regulamentului intern (care se 

întocmeşte exclusiv la nivelul unui angajator), chiar şi atunci 

când Codul muncii stabileşte posibilitatea alternativei obiectului 

de reglementare. ”Problema devine interesantă, mai cu seamă, 

atunci când la nivelul unităţii nu s-a încheiat un contract 

colectiv de muncă, devenind aplicabil cel de la nivelul 

superior”. 204 

Desigur, rezultatul negocierii colective ar trebui să fie 

mai favorabil decât cel  al negocierii individuale în cazul 

identităţii de obiect - se presupune că sindicatul/organizaţia 

sindicală are mai multă forţă în a-şi impune soluţiile în faţa 

celor promovate de angajator/organizaţia patronală, decât 

fiecare salariat în parte. Asemenea soluţii – în aceeaşi materie - 

sunt pragul de plecare pentru negocierile individuale care pot 

                                            
204 A se vedea Ana Ştefănescu, Acte normative întocmite sau negociate de angajator, 
op. cit., p. 63. 
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conduce la soluţii şi mai favorabile salariaţilor. Dar, dacă 

soluţiile privind o anumită problemă au fost deja cuprinse în 

contractele individuale şi ulterior, îşi produce efectele un 

contract colectiv care conţine soluţii mai favorabile în materie, 

acestea din urmă se vor impune – actul cu caracter normativ 

modifică de drept actul individual (contractul individual de 

muncă).  

“Precizăm că în timp ce Legea nr. 62/2011 are calitatea de 

drept comun pentru încheierea acordurilor de serviciu, 

reglementate de legislaţia specifică funcţiei publice205, nu există 

aceeaşi relaţie între convenţiile colective aplicabile celor trei categorii de 

angajaţi: salariaţi, personal contractual din sectorul bugetar, 

funcţionari publici cu statut general şi funcţionari publici cu 

statut special. Însă, normele legale aplicabile fiecărei categorii 

de salariaţi, respectiv din contractul colectiv de nivel superior se 

preiau sau se dezvoltă de cel de nivel inferior. În cazul acordului 

colectiv al unei autorităţi sau instituţii publice se porneşte 

negocierea doar de la prevederile legale.”206 

Considerăm necesare câteva precizări în legătură cu cele 

de mai sus. Astfel, art. 229 alin. (1) din Codul muncii prevede, 

cu caracter general, că prin contractul colectiv de muncă „se 

stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum 

şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă”. 

Prin art. 132 din Legea dialogului social nr. 62/2011 sunt 

statornicite anumite reguli privind conţinutul contractelor 

colective de muncă, astfel: 

                                            
205 A se vedea Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
detaliată de Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de 
organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor 
colective. 
206 A se vedea Ana Ştefănescu, Acte normative întocmite sau negociate de angajator, 
op. cit., p. 63. 
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 clauzele acestor contracte pot stabili drepturi şi obligaţii 

numai în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege; 

 la încheierea contractelor colective prevederile legale 

referitoare la drepturile angajaţilor au un caracter minimal; 

 aceste contracte nu pot conţine clauze care să stabilească 

drepturi la un nivel inferior celor stabilite prin contractul colectiv 

de muncă aplicabil încheiat la nivel superior. 

De asemenea, art. 138 din acelaşi act normativ impune 

reguli pentru sectorul bugetar: 

 prin contractele colective nu pot fi negociate sau incluse 

clauze referitoare la drepturi în bani şi în natură, altele decât cele 

prevăzute de legislaţia în vigoare pentru categoria respectivă de 

personal; 

 ca excepţie, aceste contracte se negociază după 

aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale ordonatorilor de 

credite, în limitele şi în condiţiile stabilite prin bugete; 

 drepturile salariale din sectorul bugetar se stabilesc prin 

lege în limite precise, care nu pot constitui obiect al negocierilor 

şi nu pot fi modificate prin contracte colective de muncă. În 

cazul în care drepturile salariale sunt stabilite de legi speciale 

între limite minime şi maxime, drepturile salariale concrete se 

determină prin negocieri colective, dar numai între limitele 

legale; 

 clauzele încheiate cu încălcarea regulilor de mai sus sunt 

lovite de nulitate. 

 răspunderea pentru nerespectarea prevederilor legale 

revine angajatorului. 

Din conţinutul unui acord colectiv pot face parte, „numai 

măsuri referitoare la: 

a) constituirea şi folosirea fondurilor destinate 

îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă; 

b) sănătatea şi securitatea în muncă; 

c) programul zilnic de lucru; 

Extras din volumul: Stefanescu, A. (2016). Resurse umane. Legislatie si proceduri. Iasi, Romania:
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d) perfecţionarea profesională; 

e) alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la 

protecţia celor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor 

sindicale.”207 

Deşi obiectul negocierilor acordurilor colective este 

reglementat expres şi limitativ208, suplimentar se mai prevede 

interdicţia negocierii sau includerii în conţinutul lor a unor 

„clauze referitoare la drepturi în bani şi în natură, altele decât 

cele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru categoria 

respectivă de personal”209. 

Observăm că se face referire frecvent (mai ales în 

Codul muncii) la contractul colectiv de muncă aplicabil. „Din analiza 

textelor legale – destul de dispersate – rezultă că prin contractul 

de muncă aplicabil (unul singur), într-o unitate dată, trebuie să 

se înţeleagă, după caz: 

- contractul colectiv de muncă de la nivelul unităţii, dacă 
există un astfel de contract (care respectă normele legale şi 
prevederile contractelor colective încheiate la nivelele 
superioare); 

- contractul colectiv de muncă de la nivel de grup de 
unităţii: 

 dacă nu există contract colectiv de muncă la nivel de 

unitate; 

 dacă unitatea face parte din grupul de unităţi pentru care 

s-a încheiat contractul colectiv de la acest nivel; 

                                            
207 A se vedea art. 72 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată. În acelaşi sens este şi art. 22 alin. (1) din 
Hotărârea Guvernului nr. 833/2007. 
208 În legătură cu ”principiile care guvernează purtarea negocierilor în vederea 
încheierii unui acord colectiv”, a se vedea Cristian Clipa, Drept administrativ. 
Teoria funcţiei publice. (I) Raportul de serviciu – noţiune, natură, părţi, obiect şi conţinut, 
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011, pp. 181-194. 
209 A se vedea art. 138 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011. 
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- contractul colectiv de muncă de la nivel de sector de 
activitate, dacă nu există contract colectiv la nivel de unitate şi 
nici la nivel de grup de unităţi şi dacă unitatea face parte dintre 
organizaţiile patronale semnatare ale contractului respectiv.” 

În concluzie, contractul colectiv de muncă aplicabil 

într-o unitate dată, este, după caz, contractul efectiv încheiat la 

nivelul cel mai mic (unitate, grup de unităţi, sector).”210 

Deoarece trebuie să-i fie clar salariatului contractului 

colectiv aplicabil, prin însăşi contractul individual de muncă 

trebuie să se realizeze informarea în acest sens [art. 17 alin. (3) 

lit. m) din Codul muncii]. 

„Nu se pune problema unui „acord colectiv aplicabil” de nivel 

superior în cazul în care la cel al unităţii – autoritate211 sau instituţie 

publică – nu s-a încheiat un asemenea act, pentru că acesta este 

singurul nivel legal stabilit de Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 

privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor 

paritare şi încheierea acordurilor colective212.  

Se derogă astfel de la regula încheierii contractelor 

colective la cele trei nivele (unitate, grup de unităţi, sector de 

activitate).”213 

De asemenea, trebuie realizată informarea 

funcţionarilor publici în ceea ce priveşte acordul colectiv aplicabil. 

„Rolul organizaţiilor sindicale şi patronale situate peste 

nivel unităţii se observă pregnant în cazul în care, la acesta, 

                                            
210 Ion Traian Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, op. cit., p. 178. 
211 În situaţia în care conducătorul unei autorităţi publice centrale este şi 
conducătorul unităţilor subordonate acesteia (chiar cu personalitate juridică), el 
este şi cel care va încheia acordul colectiv pentru întreg sistemul condus. În acest 
caz este vorba tot de nivelul „unităţii” şi nu de nivelul „grupului de unităţi”. 
212 În acest sens sunt dispoziţiile exprese ale art. 24 alin. (2) din Hotărârea 
Guvernului nr. 833/2007: “Acordul colectiv se poate încheia exclusiv la nivelul 
unei autorităţi sau instituţii publice”, clauzele acestuia aplicându-se numai 
funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice respective. 
213 Ana Ştefănescu, Acte normative întocmite sau negociate de angajator, op. cit., p. 62. 
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salariaţii nu îndeplinesc condiţiile cerute de lege în vederea 

negocierii contractului colectiv de muncă (nici măcar prin 

reprezentare de nivel superior) sau, deşi le îndeplinesc, nu 

ajung la un consens cu angajatorul. Astfel, există, totuşi, un 

contract colectiv de muncă aplicabil la nivelul menţionat, preluat de la 

următorul, evident mai favorabil salariaţilor: 

 contractul colectiv de muncă de la nivelul grupului de unităţi din 

care aceasta face parte (care respectă normele legale aplicabile 

respectivilor angajaţi, precum şi prevederile contractului colectiv 

încheiate la nivelul sectorului de activitate din care face parte 

unitatea); 

 sau, în subsidiar, contractul colectiv de muncă de la 

nivelul sectorului de activitate din care face parte unitatea (care 

respectă doar normele legale aplicabile respectivilor angajaţilor). 

Soluţia se impune deşi respectivul angajator şi 

organismele de reprezentare ale salariaţilor nu consimt expres214 

să facă parte dintr-un grup de unităţi sau sector de activitate în 

care există un contract „aplicabil”215, dacă prin ordinul 

ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale acesta se 

extinde la nivelul tuturor unităţilor din acel sector216. 

                                            
214 Art. 143 alin. (4) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social prevede pentru 
contractele încheiate la nivel de sector de activitate sau grup de unităţi să fie 
întocmită lista unităţilor cărora aceste contracte se aplică (desigur în baza 
acordului lor). 
215 Pe parcursul derulării unui contract colectiv de muncă se poate întâmpla ca 
angajatorul să îşi modifice obiectul principal de activitate, iar atunci la nivelul 
unităţii lui se va aplica contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul 
sectorului de activitate în care se încadrează noul obiect principal de activitate 
[art. 222 alin. (4) din Legea nr. 62/2011]. 
216 Potrivit art. 143 alin. (5) din Legea nr. 62/2011, „aplicarea contractului 
colectiv de muncă înregistrat la nivelul unui sector de activitate va fi extinsă la 
nivelul tuturor unităţilor din sector, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi 
protecţiei sociale, cu aprobarea Consiliului Naţional Tripartit, în baza unei 
cereri adresate acestuia de către semnatarii contractului colectiv de muncă la 
nivel sectorial”. 
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Astfel, voinţa părţilor de la nivelul unităţii este înfrântă 

de cea a unor „terţi”, organizaţii patronale şi sindicale, cărora 

legea le recunoaşte o atare competenţă de reglementare, în sens 

larg, desigur.”217 

În ceea ce priveşte regulamentul intern, întocmirea 

acestuia este stabilită, totodată, şi ca o obligaţie în sarcina 

angajatorului; trebuie avută în vedere şi consultarea salariaţilor 

(art. 241 din Codul muncii). Dar, este vorba de un aviz 

consultativ; acesta nu afectează caracterul unilateral al actului. 

Condiţia sa, însă, vizează legalitatea/valabilitatea acestuia218. 

În ceea ce priveşte efectele regulamentului intern asupra 

contractelor individuale de muncă, precizăm că prin acesta “se 

concretizează prerogativa atribuită angajatorului prin Codul 

muncii cu privire la organizarea şi funcţionarea unităţii, sub 

forma următoarelor categorii de dispoziţii”219: 

 reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în 

cadrul unităţii; 

 reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al 

înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii; 

 drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor; 

 procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor 

individuale ale salariaţilor; 

 reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; 

 abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; 

 reguli referitoare la procedura disciplinară; 

 modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau 

contractuale specifice; 

                                            
217 A se vedea Ana Ştefănescu, Acte normative întocmite sau negociate de angajator, 
op. cit., pp. 79-82. 
218 A se vedea Ovidiu Ţinca, Observaţii de ansamblu şi critice cu privire la 
regulamentul intern, în „Dreptul” nr. 11/2008, p. 76. 
219 A se vedea Ana Ştefănescu, Acte normative întocmite sau negociate de angajator, 
op. cit., p. 67. 
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 criteriile şi procedurile de evaluare profesională a 

salariaţilor (art. 242). 

Toate acestea se vor stabili în regulamentul intern în 

funcţie de legislaţia specifică raporturilor juridice individuale de 

muncă din unitate şi ţinând cont de contractul colectiv de 

muncă, respectiv acordul colectiv aplicabil.  

În cazul autorităţilor publice, toate aceste acte se aprobă 

prin acte administrative, cum ar fi hotărârile de consiliu local sau 

judeţean. Un mare accent în sectorul bugetar se pune pe 

respectarea regulilor de conduită după care trebuie armonizate220 

şi regulamentele interne. Acestea fac obiectul Legii nr. 7/2004 

privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, respectiv al 

Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului 

contractual din autorităţile şi instituţiile publice” iar orice 

încălcare a dispoziţiilor lor „atrage răspunderea disciplinară a 

funcţionarilor publici, în condiţiile legii”221. 

În ceea ce priveşte sancţiunile disciplinare care trebuie 

prevăzute în regulament, specificăm că acestea nu pot fi altele 

decât cele stabilite în Codul muncii [art. 248 alin. (1)] sau în 

statutele profesionale aprobate prin lege specială [art. 248 alin. 

(2)]. Nu la fel stau lucrurile cu abaterile disciplinare – ele se vor 

concretiza pe baza definiţiei abaterii disciplinare de la art. 247 

alin. (2); în legile speciale, cum ar fi cele din sistemul funcţiei 

                                            
220 De exemplu, art. 24 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a 
funcţionarilor publici (republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 525 din 2 august 2007, modificată ulterior), stipulează că „În termen de 60 
de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autorităţile şi instituţiile publice 
vor armoniza regulamentele interne de organizare şi funcţionare sau codurile 
de conduită specifice, potrivit dispoziţiilor prezentului cod de conduită, în 
funcţie de domeniul lor de activitate”. În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 25 
din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual 
din autorităţile şi instituţiile publice (Publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1105 din 26 noiembrie 2004). 
221 A se vedea art. 23 din Legea nr. 7/2004 şi art. 24 din Legea nr. 477/2004. 
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publice, acestea sunt prestabilite, încât nu se poate ”adăuga” 

acestor reglementări.  

Reţinem că regulamentul intern este punctul terminus al 

sistemului actelor juridice cu caracter normativ, ”situat” sub 

forţa juridică a contractului colectiv aplicabil, la rândul său 

”supus” actelor juridice normative propriu-zise (de origine 

statală); astfel trebuie înţeleasă ”piramida” actelor cu caracter 

normativ în dreptul muncii. 

Desigur că în regulamentul intern pot fi cuprinse şi alte 

reguli decât cele enumerate, proceduri, criterii, pentru că 

vorbim de un conţinut minimal222. Totuşi există limite; astfel, se 

arată că223, în ansamblu, dreptul angajatorului de a stabili 

conţinutul regulamentului intern este supus: 

 interdicţiei de a se stabili reguli care nu au legătură cu 

raporturile de muncă; 

 dispoziţiilor legislaţiei muncii şi ale contractului colectiv 

de muncă aplicabil; 

 cerinţei de a nu se prescrie constrângeri nejustificate 

pentru salariaţi. 

Unele elemente sunt obligatorii în regulamentul intern 

dacă nu au fost stabilite (prin negociere) în contractul colectiv; 

avem în vedere, cu caracter de exemplu, procedura de evaluare 

prealabilă concedierii pentru necorespundere profesionale [în baza art. 63 

alin. (2) din Codul muncii], care se adaugă, astfel, la procedura de 

evaluare profesională (curentă) a salariaţilor [la care se referă art. 242 

lit. i)]; acestea două nu se confundă224. 

                                            
222 Potrivit art. 242 din Codul muncii, regulamentul intern cuprinde „cel 
puţin” aceste categorii de dispoziţii. A se vedea şi Răducan Oprea, Despre 
importanţa regulamentului intern ca izvor de drept specific dreptului muncii, în Jurnalul de 
studii juridice nr. 1-2/2012, supliment, vol. 3, p. 209. 
223 A se vedea Ion Traian Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, op. 
cit., p. 60. 
224 A se vedea şi Ana Ştefănescu, Laura Georgescu, Evaluarea profesională 
prealabilă concedierii pentru necorespundere profesională. Management, legislaţie, practică şi 

Extras din volumul: Stefanescu, A. (2016). Resurse umane. Legislatie si proceduri. Iasi, Romania:
Lumen.


