
Obliga ia  de  încheiere  a  contractului  individual  de
munc  în form  scris i înmânarea unui exemplar
pentru salariat, îi revine angajatorului.

Tipuri de contracte individuale de munc :

contract individual de munc ;
contract cu clauz  de telemunc ;
contract de munc  temporar ;
contract individual de munc  la domiciliu;
contract de ucenicie.

TIMPUL DE MUNC I DE ODIHN

  FAR  JUM I DE M SUR !

Plata  salariului  se  poate  efectua  prin  virament
într-un cont bancar sau în numerar.
Plata în natur  a unei p r i din salariu, este posi-
bil  numai dac  este prev zut  expres în contrac-
tul colectiv de munca aplicabil sau în contractul
individual de munc . Pentru salaria ii  c rora an-
gajatorul le asigura hrana, cazare sau alte facili-

i, suma în bani cuvenit  pentru munca prestata
nu poate fi mai mica decât salariul minim brut pe
ar .

REFUZ  S  MUNCE TI LA
“NEGRU” SAU LA “GRI”!

Este în defavoarea salariatului s  accepte ca o
parte din munca efectiv prestat  de el s -i fie
pl tit ”la negru”, pe lâng  salariul declarat

i fiscalizat.

Contractul de munc  se încheie în form  scris
înainte de a începe activitatea, iar “perioada de

prob ” se desf oar  dup  semnarea contractului
individual de munc .

Contractul individual de munc  se încheie numai în
form  scris  pe durat  nedeterminat i uneori pe
durat  determinat .

norma întreag  - 8 ore pe zi (timp de 5 zile) i de 40
de ore pe s pt mân ;
durata maxim  - 48 de ore pe s pt mân , inclusiv
orele suplimentare;
durata zilnic  a timpului de munc  de 12 ore va fi
urmat  de o perioad  de repaus de 24 de ore.

timp de munc  > 40 de ore/s pt mân ;
munca suplimentar  necesit  acordul salariatului
(cu excep ia cazului de for  major );
efectuarea muncii suplimentare peste durata
maxim este interzis  (cu excep ia cazului de
for  major );
munca suplimentar  se compenseaz  prin ore
libere pl tite în urm toarele 60 de zile
calendaristice dup  efectuarea acesteia;
imposibilitatea compens rii prin ore libere pl tite
= spor la salariu  75% din salariul de baz ,
corespunz tor duratei acesteia.

munca prestat  între orele 22.00 - 6.00;
salariatul de noapte:
- efectueaz  munc  de noapte în propor ie de cel
pu in 30% din timpul s u lunar de lucru;
- efectueaz  munc  de noapte cel pu in 3 ore din
timpul s u zilnic de lucru;
durata normal  a timpului de lucru, nu va dep i o
medie de 8 ore pe zi (calculat  pe o perioad  de
referin  de maximum 3 luni calendaristice, cu
respectarea repausului s pt mânal).

CITE TE CU ATEN IE CONTRACTUL DE MUNC

data începerii activit ii;
durata contractului (nedeterminat /determinat );
locul muncii, func ia/meseria;
durata muncii (norm  întreag /o frac iune de
norm );
concediul de odihn ;
salariul (cel pu in la nivelul salariului minim brut pe
ar  pentru 8 h/zi).


