
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News Flash  

Ianuarie, 2015  

 

 
Modificari legislative aduse Codului 
Muncii incepand cu 25.01.2015 
 

 

 



News Flash Accace Romania I Modificari legislative aduce Codului Muncii 

     

Modificari legislative aduse Codului Muncii  

Prin prezenta lege se modifica mai multe prevederi ale codului muncii, dupa cum urmeaza: 

 

Concediul de odihna anual al 
salariatilor    

In esenta, prezenta lege uniformizeaza 
prevederile legialtiei locale – Codul Muncii,  
cu cele ale legislatiei europene in acest 
subiect -  Directiva 2003/88/CE. 
 
Astfel incepand cu 25.01.2015, perioadele 
de incapacitate temporara de munca si cele 
aferente concediului de maternitate 
(concediul medical), concediului de risc 
maternal şi concediului pentru ingrijirea 
copilului bolnav, devin considerate perioade 
de activitate prestata de catre angajat in 
companie. Prin urmare acestea trebuie 
luate in calcul la stabilirea duratei 
concediului de odihna anual. 
 
De asemenea este clarificata abordarea 
practica a acordarii concediului de odihna in 
situatia in care angajatul intra intr-un 
concediu medical prelungit de maternitate, 
de risc maternal sau pentru ingrijirea 
copilului bolnav. Prin urmare in cazul de mai 
sus, concediu de odihna al angajatului se va 
intrerupe urmand ca acesta sa beneficieze 
de zilele neefectuate dupa iesirea din 
concediul medical. Daca nu va fi posibil, 
atunci zilele neefectuate din concediul de 
odihna vor fi reprogramate. 
 
Simultan, legea stabileste un termen clar de 
acordare a concediul de odihna neefectuat, 
in cazul unui salariat daca s-a aflat in 
concediu medical pe intreaga perioada a 
unui an calendaristic. Astfel compania este 
obligata sa ii asigure acestuia efectuarea 
concediului ramas neefectuat in termen de 
18 luni, incepand cu anul urmator celui in 
care salariatul s-a aflat in concediu medical. 
 
Atentie!  Acest termen de prelungire a 
dreptului la concediu de odihna pentru inca 
18 luni, face referire doar la cazurile in care 
angajatul se afla in concediu medical pe 

intregul parcurs al anului sau nu poate 
efectua concediul din motive justificate.  
Pentru conditiile normale de desfasurare a 
activitatii, obligativitatea ca acesta sa isi 
efectueze integral concediul de odihna in 
anul curent, se pastreaza. 

 

Renumerarea salariatilor temporari  

Aceasta prevedere vine sa intareasca 
principiul non discriminarii salariatilor 
incadrati cu un contract individual de munca 
temporara si inchiriat unei companii fata de 
acei angajati incadrati cu contract individual 
de munca la acelasi angajator. 
 

Astfel, Legea insereaza urmatoarele 
prevederi:  
„(3) Salariul primit de salariatul temporar pentru 
fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care 
îl primeşte salariatul utilizatorului, care 
prestează aceeaşi muncă sau una similară cu 
cea a salariatului temporar.  
(4) În măsura în care utilizatorul nu are angajat 
un astfel de salariat, salariul primit de salariatul 
temporar va fi stabilit luându-se în considerare 
salariul unei persoane angajate cu contract 
individual de muncă şi care prestează aceeaşi 
muncă sau una similară, astfel cum este stabilit 
prin contractul colectiv de muncă aplicabil la 

nivelul utilizatorului." (Gasiti extrasul de lege 

integral, aici.) 

 

Disclaimer 

Acest material informativ este furnizat cu titlu 

orientativ si nu trebuie considerat un serviciu de 

consultanta. Desi incercam sa furnizam informatii 

corecte si de actualitate, nu exista nici o garantie ca 

aceste informatii vor fi corecte la data la care sunt 

primite sau ca vor continua sa ramana corecte in 

viitor. Este recomandat sa solicitati o analiza a cazului 

dumneavoastra si o opinie personalizata inainte de a 

intreprinde actiuni bazate pe continutul materialului. 

Pentru o astfel de opinie sau intrebari suplimentare in 

ceea ce priveste problemele expuse, nu ezitati sa ne 

contactati. 

http://accace.com/file/141676/RO_2015_01_26_Extras%20lege_Codul%20Muncii.pdf
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Despre Accace  

Cu mai mult de 250 de profesionisti si 7 tari afiliate, Accace conteaza ca fiind una din 

companiile lider de consultanta si externalizare din Europa Centrala si de Est. De-a lungul 

anilor, Accace a dobandit o experienta remarcabila, prin intermediul unui portofoliul de client, 

ce insumeaza 1400 de companii internationale. Prin experienta dobandita a reusit sa puna 

bazele strategice de dezvoltare a unei expansiuni, devenind astfel un furnizor de incredere 

global. 

Birourile Accace se pot gasi in Cehia, Ungaria, Romania, Slovacia, Polonia, Ucraina si 

Germania. Locatiile din alte tari europene sau locatiile globale sunt acoperite de partenerii de 

incredere ai Accace.  

Mai multe puteti afla accesand: www.accace.com 

 

Despre autor 

Dupa aproape trei ani in cadrul Accace, Maria Cojocariu detine in prezent functia de Payroll 

Manager, coordonand cu succes toate activitatile de salariare si HR dezvoltate pentru clientii 

companiei in Romania. Inca din primul an de colaborare cu Accace, Maria s-a implicat constant 

in pregatirea articolelor si studiilor lansate in domeniul salarizarii si HR, avand aparitii atat in 

presa scrisa, in mediul online, cat si aparitii televizate.  

Domeniul externalizarii si serviciile de consultanta nu sunt insa un secret pentru Maria, aceasta 

detinand anterior colaborarii sale cu Accace functii de top in companii similare de externalizare 

a salarizarii si HR. 
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Maria Cojocariu 
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Tel: +40 314 050 440 


