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LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 

CODUL MUNCII 

EMITENT   PARLAMENTUL 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 5 februarie 2003 

 

 

 

Parlamentul României adopta prezenta lege. 

 

Titlul I Dispoziţii generale 

 

 

 

Articolul 31 

 

(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se 

poate stabili o perioadă de proba de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie 

şi de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. 

(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează 

exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice. 

(3) În cazul muncitorilor necalificati, perioada de proba are caracter excepţional şi nu poate 

depăşi 5 zile lucrătoare. 

(4) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ se încadrează, la debutul lor în profesie, pe baza unei 

perioade de proba cuprinse între 3 şi 6 luni. 

(5) Pe durata perioadei de proba salariatul se bucura de toate drepturile şi are toate obligaţiile 

prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, 

precum şi în contractul individual de muncă. 

 

Articolul 39 

 

(1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusa; 

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 

c) dreptul la concediu de odihnă anual; 

d) dreptul la egalitate de sanse şi de tratament; 

e) dreptul la demnitate în munca; 

f) dreptul la securitate şi sănătate în munca; 

g) dreptul la acces la formarea profesională; 

h) dreptul la informare şi consultare; 

i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de 

muncă; 

j) dreptul la protecţie în caz de concediere; 

k) dreptul la negociere colectivă şi individuală; 

l) dreptul de a participa la acţiuni colective; 

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. 

(2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 
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a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin 

conform fisei postului; 

b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; 

c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de 

muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă; 

d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 

e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; 

f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu. 

 

Articolul 192 

 

Formarea profesională individualizata se stabileşte de către angajator împreună cu salariatul în 

cauza, ţinând seama de criteriile avute în vedere în cadrul planului anual de formare profesională 

şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii la locul de muncă. 

 

Articolul 193 

 

Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării 

profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională fac obiectul unor acte 

adiţionale la contractele individuale de muncă. 

 

 

Articolul 242 

 

Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinata, care nu poate fi mai mica de 

12 luni, sau pe durata unei lucrări determinate. 


