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Modificări aduse Codului muncii ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 283/2022,  

publicată în Monitorul Oficial nr. 1013 din data de 19.10.2022 

 

În Monitorul Oficial al României nr. 1013/ 19.10.2022, Partea I, a fost publicată Legea nr. 283/2022 privind 

modificarea și completarea Legii 53/2003 – Codul muncii, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

Legea nr. 283/2022 a intrat în vigoare în data de 22 octombrie și aduce următoarele modificări și completări 

esențiale Codului muncii, respectiv:  

1.  Clauzele obligatorii din cuprinsul contractului individual de muncă.  

▪ Contractul individual de muncă va trebui să cuprindă și următoarele mențiuni suplimentare față 

de reglementarea anterioară, și anume: 

 în situația în care angajatul nu are un loc de muncă fix/permanent, dacă deplasarea între 

locurile diferite de muncă este suportată sau decontată de către angajator; 

 evidențierea separată a salariului de bază de celelalte elemente constitutive ale veniturilor 

salariale, a periodicității plății salariului și a metodei de plată; 

 condițiile de efectuare și de compensare a orelor suplimentare și, dacă este cazul, 

modalitățile de organizare a muncii în schimburi; 

 durata și condițiile perioadei de probă;  

 orice beneficii care urmează a fi acordate de către angajator (de exemplu, asigurare privată 

de sănătate, contribuţii suplimentare la sistemul de pensii facultative/profesionale, în 

condiţiile legii) inclusiv beneficiile financiare acordate sau plătite de către angajator ca 

urmare a activității profesionale a angajatului; 

 drepturile și condițiile privind formarea profesională oferită de angajator. 

Elementele privind (i) contractul colectiv de muncă ce reglementează condițiile generale de muncă, (ii) 

procedurile privind utilizarea semnăturii electronice, semnăturii electronice avansate și semnăturii 

electronice calificate și (iii) dreptul și condițiile privind formarea profesională acordată de angajator nu 

sunt obligatorii a fi menționate în contractul individual de muncă, însă trebuie precizate în informarea 

transmisă angajatului anterior încheierii contractului individual de muncă. 

2. Perioada de probă 

▪ Conform reglementării actuale, este prevăzută expres interdicția stabilirii unei noi perioade de 

probă dacă, in termen de 12 luni, între aceleași părți se încheie un nou contract individual de 

muncă pentru aceeași funcție și cu aceleași atribuții. 
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3. Concediul de îngrijitor 

▪ Este introdus un nou tip de concediu, și anume concediul de îngrijitor care se acordă 

salariatului în vederea oferirii de îngrijire sau sprijin unei rude sau unei persoane care locuiește 

în aceeași gospodărie cu acesta și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei 

probleme medicale grave, la solicitarea scrisă a salariatului. 

▪ Durata concediului este de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, care nu este inclusă în 

durata concediului de odihnă și care constituie vechime în muncă și stagiu de cotizare pentru 

stabilirea dreptului la indemnizație de șomaj și indemnizație pentru incapacitate temporară de 

muncă. 

▪ Totodată, în această perioadă salariații sunt asigurați în sistemul asigurărilor sociale de 

sănătate fără plata contribuției. 

▪ Încălcarea de către angajator a  obligației de a acorda salariatului concediul de îngrijitor este 

sancționată cu amendă cuprinsă între 4.000 lei și 8.000 lei. 

4. Concediul paternal 

▪ Angajatorul are obligația acordării concediului paternal la solicitarea scrisă a salariatului, cu 

respectarea dispozițiilor Legii 210/1999, indiferent de perioada de activitate prestată sau de 

vechimea în muncă a salariatului.  

▪ Încălcarea de către angajator a obligației de a acorda salariatului concediu paternal este 

sancționată cu amendă cuprinsă între 4.000 lei și 8.000 lei. 

5. Posibilitatea absentării de la locul de muncă în situații neprevăzute 

▪ În noua variantă a Codului muncii, este reglementat expres dreptul salariatului de a absenta 

de la locul de muncă în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială 

cauzată de boală sau accident, pentru o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare într-un an 

calendaristic, cu condiția informării prealabile a angajatorului și cu recuperarea perioadei 

absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru. 

6. Situații în care concedierea nu poate fi dispusă 

▪ Conform noii reglementări, concedierea nu poate fi dispusă pe durata concediului paternal, pe 

durata concediului de îngrijitor și pe perioada absentării de la locul de muncă în situații 

neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident. 

7. Noi drepturi pentru salariați 

▪ Este reglementat expres dreptul salariaților, reprezentanților acestora sau membrilor de 

sindicat la protecție împotriva oricărui tratament advers din partea angajatorului ca urmare a 

formulării unei plângeri sau inițierii unei proceduri în scopul asigurării respectării drepturilor 

prevăzute de lege. În ipoteza în care se vor considera victime ale unui astfel de tratament 
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advers, salariații au posibilitatea de a se adresa instanței de judecată pentru a obține 

despăgubiri, restabilirea situației anterioare sau anularea situației create; 

▪ Se aduc clarificări în ceea ce privește dreptul salariaților de a munci la angajatori diferiți sau la 

același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, în sensul că acesta va putea fi 

exercitat numai dacă nu există o suprapunere a programului de muncă; 

▪ Se introduce dreptul salariatului de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiții 

de muncă mai favorabile dacă și-a încheiat perioada de probă și are o vechime de cel puțin 6 

luni la acel angajator. Revine angajatorului obligația de a răspunde salariatului în scris, în 

termen de 30 zile de la primirea solicitării; 

▪ Salariații vor avea posibilitatea de a solicita angajatului un program individualizat de muncă, 

urmând ca orice refuz din partea angajatorului să fie motivat în scris, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la primirea solicitării. Cu toate acestea, angajatul are posibilitatea de a reveni la 

programul anterior înainte de încheierea perioadei convenite, daca circumstanțele care au 

condus la stabilirea programului individualizat s-au modificat. 

8. Noi reguli privind Regulamentul intern 

▪ În ceea ce privește regulamentul intern, au fost aduse următoarele modificări: 

 conținutul minim obligatoriu va fi completat cu reguli privind preavizul și cu informaţii 

referitoare la politica generală de formare a salariaţilor (dacă există); 

 angajatorul are obligația de a aduce la cunoștința fiecărui salariat prevederile 

regulamentului intern încă din prima zi de lucru și de a face dovada îndeplinirii obligației 

(din interpretarea dispozițiilor legale rezultă că dovada îndeplinirii acestei obligații 

trebuie să fie concomitentă cu prima zi de lucru). 

▪ Este permisă aducerea la cunoştinţa salariaţilor a prevederilor regulamentului intern inclusiv 

în format electronic, cu condiţia ca documentul să fie accesibil salariatului şi să poată fi stocat 

şi printat de către acesta. 

 

 

 

Acest document nu conține consultanță juridică, ci informații cu caracter general. Vă rugăm să solicitați 

consultanță de specialitate înainte de a implementa orice decizie întemeiată pe prezenta informate. 


