
NOTĂ INFORMATIVĂ 

privind articolele din Codul Muncii 

ce stabilesc obligativitatea angajatorului de a consulta/primi acordul/informa 

sindicatele despre acțiunile ce țin de raporturile de muncă 
 

1. Titlul II Parteneriatul social în sfera muncii 

 

2. Articolul 421. Informarea și consultarea salariaților 

  (3) Informarea se face prin transmiterea, în forma scrisă, către reprezentanții salariaților a 

datelor relevante, complete și veridice privind subiectele enumerate la alin. (2), în timp util, care         

le-ar permite reprezentanților salariaților să pregătească, în caz de necesitate, consultarea. 

 

3. Articolul 551. Garanţii pentru salariaţii angajaţi pe o durată determinată 

 (5) Angajatorul va informa salariaţii angajaţi pe o durată determinată despre funcţiile vacante apărute 

în cadrul unităţii, în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariţiei lor, astfel ca salariaţii respectivi să 

poată accede la funcţii permanente în condiţii egale cu ceilalţi salariaţi. Informaţia privind funcţiile 

vacante va fi adusă la cunoştinţa salariaţilor, precum şi a reprezentanţilor acestora la nivel de 

unitate, printr-un anunţ public plasat pe un panou informativ cu acces general la sediul unităţii 

(inclusiv la fiecare din filialele sau reprezentanţele unității), precum şi pe pagina web a acesteia, 

după caz. 

 

4. Articolul 87. Interzicerea concedierii fără acordul organului sindical 

  (1) Concedierea salariaţilor membri de sindicat se admite cu consultarea prealabilă a organului 

(organizatorului) sindical din unitate. 

 (4) Organele sindicale (organizatorii sindicali) indicate la alin. (1)–(3) își vor comunica acordul sau 

dezacordul (opinia consultativă) argumentat în scris privind concedierea salariatului în termen de 

10 zile lucrătoare de la data solicitării acordului (opiniei consultative) de către angajator. În cazul în 

care răspunsul nu a fost primit de angajator în acest termen, acordul (comunicarea opiniei 

consultative) a organului respectiv se prezumă. 

 

Notă: adresarea angajatorului pentru obținerea consultării prealabile de la organul sindical, va fi 

în formă scrisă cu anexarea actelor confirmatorii (motivate juridic) aplicării al.1 art.86              

Codul Muncii. 

 

5. Articolul 88. Procedura de concediere în cazul lichidării unităţii, reducerii numărului sau a statelor   

                      de personal 

h) se va adresa organului (organizatorului) sindical în vederea obţinerii opiniei consultative 

privind concedierea salariatului respectiv; 

 

Notă: adresarea angajatorului pentru obținerea consultării prealabile de la organul sindical, va fi 

în formă scrisă cu anexarea actelor confirmatorii (motivate juridic sau economic) aplicării          

lit.b) sau c) al.1 art.86 Codul Muncii. 

 

6. Articolul 971. Garanții pentru salariații cu timp de muncă partial 

  (4) În vederea facilitării transferurilor prevăzute la alin. (3), angajatorul va informa salariații despre 

funcțiile vacante cu normă întreagă și pe fracțiune de normă apărute în cadrul unității, în termen de 5 

zile lucrătoare de la data apariției lor. Informația privind funcțiile vacante va fi adusă la cunoștința 

salariaților și reprezentanților acestora la nivel de unitate printr-un anunț public plasat pe un 

panou informativ cu acces general la sediul unității (inclusiv la fiecare dintre filialele sau 

reprezentanțele acesteia), precum și pe pagina sa web, după caz. 

 

7. Articolul 101. Munca în schimburi 



  (3) Programul muncii în schimburi se aprobă de angajator după consultarea reprezentanţilor 

salariaţilor, ţinîndu-se cont de specificul muncii. 

 

8. Articolul 102. Durata muncii în ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare 

  (3) Durata concretă redusă a zilei de muncă din ajunul zilei de sărbătoare nelucrătoare prevăzută la 

alin.(1) se stabileşte în contractul colectiv de muncă, în regulamentul intern al unităţii sau în ordinul 

(dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului, emis cu consultarea prealabilă a reprezentanţilor 

salariaţilor. 

 

9. Articolul 104. Munca suplimentară 

 (4) Atragerea la muncă suplimentară în alte cazuri decît cele prevăzute la alin.(2) şi (3) se              

admite cu acordul scris al salariatului şi al reprezentanţilor salariaţilor. 

 (5) La solicitarea angajatorului, salariaţii pot presta munca în afara orelor de program în limita a 120 

de ore într-un an calendaristic. În cazuri excepţionale, această limită, cu acordul reprezentanţilor 

salariaţilor, poate fi extinsă pînă la 240 de ore. 

 

10.  Articolul 116. Programarea concediilor de odihnă anuale 

 (1) Programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul următor se face de angajator, de comun 

acord cu reprezentanţii salariaţilor, cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an 

calendaristic. 

 

11. Articolul 118. Acordarea anuală a concediului de odihnă 

 (3) În cazuri excepţionale, dacă acordarea integrală a concediului de odihnă anual salariatului în anul 

de muncă curent poate să se răsfrîngă negativ asupra bunei funcţionări a unităţii, o parte din concediu, 

cu consimţămîntul scris al salariatului şi cu acordul scris al reprezentanţilor salariaţilor, poate fi 

amînată pentru anul de muncă următor. În asemenea cazuri, în anul de muncă curent, salariatului i se 

vor acorda cel puțin 14 zile calendaristice din contul concediului de odihnă anual, partea rămasă 

fiindu-i acordată pînă la sfîrșitul anului următor. 

 

12. Articolul 135. Modul de stabilire a salariilor 

  (2) Formele şi condiţiile de salarizare, precum şi mărimea salariilor în unităţile cu autonomie 

financiară, se stabilesc prin negocieri colective sau, după caz, individuale între angajator şi salariaţi 

sau reprezentanţii acestora, în funcţie de posibilităţile financiare ale angajatorilor, şi se fixează în 

contractele colective şi în cele individuale de muncă. 

 

13. Articolul 1361. Sisteme netarifare de salarizare 

(2) Criteriile şi normele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariatului se 

stabilesc de către angajator, prin negociere cu reprezentanţii salariaţilor. Aprecierea 

performanţelor profesionale individuale ale salariatului se efectuează de către angajator. 

 

14. Articolul 137. Plăţile de stimulare 

(1) Angajatorul este în drept să stabilească diferite sisteme de premiere, de adaosuri şi sporuri la 

salariul de bază, alte plăţi de stimulare după consultarea reprezentanţilor salariaţilor. Sistemele 

indicate pot fi stabilite şi prin contractul colectiv de muncă. 

 

15. Articolul 138. Recompensa în baza rezultatelor activităţii anuale 

 (2) Regulamentul privind modul de plată a recompensei în baza rezultatelor activităţii anuale se 

aprobă de către angajator de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor. 

 

16. Articolul 139. Retribuirea muncii prestate în condiţii nefavorabile 

 (2) Mărimea concretă a sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se 

stabileşte în funcţie de greutate şi nocivitate, în limitele negociate de partenerii sociali şi aprobate 

prin convenţia colectivă la nivel naţional şi ramural, dar nu poate fi mai mică decît cea prevăzută de 

Legea salarizării. 



 

17. Articolul 166. Garanţii în domeniul normării muncii 

b) aplicarea sistemelor de normare a muncii stabilite de angajator împreună cu reprezentanţii 

salariaţilor şi stipulate în contractul colectiv de muncă sau în alt act normativ la nivel de unitate 

 

18. Articolul 1851. Garanții în caz de concedieri colective 

  (3) În cazul în care la unitate sînt preconizate măsuri care presupun concedieri colective, cu cel puțin 

3 luni înainte (incluzînd perioada de preavizare prevăzută la alin. (7)), angajatorul este obligat să 

notifice despre acest lucru  reprezentanții salariaților din unitate și agenția pentru ocuparea forței 

de muncă și să iniţieze consultări cu reprezentanții salariaților în vederea încheierii unui acord. 

 

Notă: notificarea reprezentanților salariaților se face în formă scrisă. 

 

18. Articolul 1971.  Garanții în caz de reorganizare a unității,  schimbare a tipului de proprietate sau 

                                 a proprietarului acesteia 

  (3) În caz de reorganizare a unității, schimbare a tipului de proprietate sau a proprietarului acesteia 

urmează a fi respectat dreptul salariaților la informare și consultare. Cu cel puțin 30 de zile 

calendaristice înainte de declanșarea procedurii de reorganizare a unității, de schimbare a tipului de 

proprietate sau a proprietarului acesteia, angajatorul în exercițiu va informa în scris reprezentanții 

salariaților săi referitor la: 

    a) data sau data propusă a declanșării procedurii de reorganizare, a schimbării tipului de 

proprietate sau proprietarului unității; 

    b) motivele reorganizării, schimbării tipului de proprietate sau proprietarului unității; 

    c) consecințele juridice, economice și sociale ale reorganizării, schimbării tipului de proprietate 

sau proprietarului unității pentru salariați; 

    d) măsurile preconizate cu privire la salariați. 

    (4) Cesionarul este obligat să ofere reprezentanților salariaților săi informațiile menționate la 

alin. (3) lit. a)–d) cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte ca reorganizarea unității, schimbarea 

tipului de proprietate sau a proprietarului acesteia să se producă efectiv. 

 

20. Articolul 198.  Dispoziţii generale 

    (1) Regulamentul intern al unităţii este un act juridic care se întocmeşte în fiecare unitate, cu 

consultarea reprezentanţilor salariaţilor, şi se aprobă prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) 

angajatorului. 

21. Articolul 204. Modul de aplicare a stimulărilor 

    (1) Stimulările se aplică de către angajator după consultarea reprezentanţilor salariaţilor. 

22. Articolul 208. Modul de aplicare a sancţiunilor disciplinare 

    (1) Pînă la aplicarea sancțiunii disciplinare, angajatorul este obligat să ceară în scris salariatului o 

explicație scrisă privind fapta comisă. Explicația privind fapta comisă poate fi prezentată de către 

salariat în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării. Refuzul de a prezenta explicația cerută se 

consemnează într-un proces- verbal semnat de un reprezentant al angajatorului și un reprezentant 

al salariaților. 

23. Articolul 210. Aplicarea sancţiunii disciplinare 

 (2) Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) de sancţionare, cu excepţia sancţiunii disciplinare sub 

formă de concediere conform art.206 alin.(1) lit.d) care se aplică cu respectarea art.81 alin.(3), se 

comunică salariatului, sub semnătură, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii, iar 

în cazul în care acesta activează într-o subdiviziune interioară a unităţii (filială, reprezentanţă, serviciu 

desconcentrat etc.) aflate în altă localitate - în termen de cel mult 15 zile lucrătoare şi produce efecte 

de la data comunicării. Refuzul salariatului de a confirma prin semnătură comunicarea ordinului se 

fixează într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al 

salariaţilor. 

 



24. Articolul 211. Termenul de validitate şi efectele sancţiunilor disciplinare 

(2) Angajatorul care a aplicat sancţiunea disciplinară este în drept să o revoce în decursul unui an din 

proprie iniţiativă, la rugămintea salariatului, la demersul reprezentanţilor salariaţilor sau al şefului 

nemijlocit al salariatului. 

 

25. Articolul 213. Drepturile şi obligaţiile angajatorului în domeniul formării profesionale 

(2) În cadrul fiecărei unităţi persoană juridică, angajatorul, în comun cu reprezentanţii salariaţilor, 

întocmeşte şi aprobă anual planurile de formare profesională. 

 

26. Articolul 214. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor în domeniul formării profesionale 

(3) În cazul în care salariatul vine cu iniţiativa participării la o formă de formare profesională cu 

scoatere din activitate, organizată în afara unităţii, angajatorul va examina solicitarea scrisă a 

salariatului în comun cu reprezentanţii salariaţilor. 

 

27. Articolul 269. Limitarea muncii prin cumul 

    Angajatorii, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor, pot prevedea anumite restricţii la 

prestarea muncii prin cumul numai pentru salariaţii cu anumite profesii, specialităţi şi funcţii, cu 

condiţii şi regim de muncă deosebite, a căror muncă prin cumul ar putea pune în pericol sănătatea 

sau securitatea procesului de producţie. 

 

28.Articolul 319. Durata turei continue 

   (2) Durata unei ture continue nu trebuie să depăşească o lună. În cazuri excepţionale, la anumite 

obiective, angajatorul, după consultarea reprezentanţilor salariaţilor, poate majora durata turei 

continue pînă la 3 luni. 

 

29.Articolul 321. Regimul de muncă şi de odihnă în cadrul turei continue 

    (1) Timpul de muncă şi timpul de odihnă în perioada de evidenţă sînt reglementate prin programul 

muncii în tură continuă, care se aprobă de angajator după consultarea reprezentanţilor salariaţilor 

şi se aduce la cunoştinţa salariaţilor cu cel puţin o lună înainte de punerea lui în aplicare. 

 

30. Capitolul III Soluționarea conflictelor colective de muncă 

31. Capitolul IV Greva 

32. Articolul 371. Organele de supraveghere şi control asupra respectării legislaţiei muncii şi a altor   

                             acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii 

Supravegherea şi controlul asupra respectării actelor legislative şi altor acte normative ce conţin 

norme ale dreptului muncii, a convențiilor colective și contractelor colective de muncă la toate 

unităţile sînt exercitate de: 

    a) Inspectoratul de Stat al Muncii; 

    b) autorităţile competente în domeniul siguranţei ocupaţionale, conform Legii nr. 131/2012 

privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător; 

    c) sindicate. 


