
PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1. Teatrul 
R:>r':!<t'h nr, 

de1schis la Trezoreria Sec:tor 

Încheiat 

prin doamna Emilia-Maia-Ninel MCJR!:iEf~SlrER 
şi 

2. Reprezentanţii salariaţilor: 
- domnul , posesor al 

, la 
- domnul 

, la data de 

, la de 
pm;esrlr al cărţii 

' ' 

PREAMBUL 

identitate 

identitate nr. 

nr. 

nr. 

veclerr!a iroternrE!tllr·ii şi a pre1ver]erilor nr~·zerotului contract de 
muncii termEmli folosiţi in cuprinsul sllu au următoarele semnificaţii: 

a) angajator • Stat; 
b) salariat sau beneficiar · in contract 

reprezentanţi salariaţilor - per·smmele 
cu managerul instittJţiE!i; 

d) plrţl sau plrţl 

obligatorie, şi Intre care se înrh.,;," r.rmt·r;~r-tul col·ectiv 

TITLUL! 
DISPOZIŢII GENERAlE 

CAPITOLUL! 
Aplicc1re:a, d''"'''t" modificarea, şi încetarea 

contractului colectiv muncă 

1. muncă se vor avea 
principii: 

in 
nre•zer1tul cnrrtr;1ct. se"~·'~-~~~~ Pr!!Vedelrile "'Il'"'"'· 



c) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din intervin 
reglementări mai favorabile, se reitereazii, de drept, În cadrul acestuia. 

Art. 2. (1) Prezentul contract de muncă cuprinde drepturile şi obligaţiile Teatrului 
Evreiesc de Stat şi a salariaţilor săi, cu privire la condiţiile muncit 

(2) şi obligaţiile concrete, raportate la condiţiile muncă se stabilesc de 
Evreiesc de Stat, conform prevederilor legale şi ale prezentului contract colectiv de 

muncă şi fac obiectul contractelor individuale de muncii. 
(3) Clauzele contractului colectiv de muncă se aplicii şi viitorilor salariaţi care nu au fost 

an1~ai<1ti ai teatrului în perioada negocieri! acestuia. 
Art. 3. (1) contract colectiv de muncă se pe o perioadă de un an începând 

cu Iulia Direcţia Generală de Muncă, Familie şi Protecţie Socială la data convenită de 
părţi şl produce efecte pentru toţi salariaţii Teatrului Evreiesc de indiferent de data angajării. 

(2) niciuna dintre părţi nu denunţă contractul colectiv de muncă cu cel puţin 30 de zile 
înainte termenului pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte până 
la încheierea unui nou contract colectiv de muncă, dar nu mai mult de 12.1uni. 

(3) Părţile se obligă ca, în perioada aplicării prezentului contract colectiv de muncă, nu 
promoveze şi nu susţină proiecte de acte normative a căror adoptare ar putea conduce la 
diminuarea drepturilor ce din aplicarea acestuia. 

Art. 4. modificările care eventual se aduc prezentului contract colectiv de muncă 
fac obiectul negocierilor prealabile între părţi. 

(2) Cererile de modificare se aduc la cunoştinţa celeilalte părţi, în cu cel puţin 30 de zile 
în••int<> de data propusă pentru începerea negocierilor, 

(3) Negocierile cu privire la eventualele modificări incep în termen de 15 zile, dar nu mai 
devreme de 48 de ore de la depuneri! cererii de modificare. 

(4) Piirţile convin ca în perioada negocierii, cât şi în perioada de la data depuneri! cererii de 
"""''rllfl"'""' şi 10 zile din începerii negocierilor, atât în cazul denunţării contractului, cât şi în 

în care se aduc modificări, nu concedieri din motive neimputabile salariaţilor şi să 

(5) Modifkările prezentului contract colectiv de muncă, convenite de părţile 

contractante produc efecte începând cu data înregistrării lor la organul la care se şi se 
oistre.azi şi devin la data înregistrării. 

(6) clauzele prezentului contract colectiv de muncă sunt valabile pentru viitor. 
(7) Teatrul Evreiesc de Stat, la cererea reprezentanţilor pune la dispoziţia 

ace:stclra, cu puţin 5 zile informaţiile şi documentele necesare pentru a putea fi folosite la 
negocierea contractului colectiv muncă sau a eventualelor propuneri de modificare a acestuia. 

Art. (1) Suspendarea contractului colectiv de muncă are loc potrivit prevederilor legale. 
l:>:e•cmcan•a contractului colectiv muncă sau a unor clauze acestuia se suspendă în 

următoarele condiţii: 

durata grevei, 

b) prin acordul de voinţă al părţilor. 
(3) Contractul colectiv de muncă lncete;azi~: 

la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu convin prelungirea 
aplicărîi acestuia, în condiţiile legii; 

b) la dizolvării sau nclllo,amjudiciare a unităţii; 
c) prin acordul părţilor. 
Art. colectiv de muncă nu poate fi denunţat unilateral. 

z!."'ls""Lud cu executarea, modificarea sau contractului colectiv de 
ae;.•caucl:! instanţele judecătoreşti competente. 
eri1tanllii salariaţilor pot încheia cu angajatorul orice tipuri de acorduri, 

în formă care reprezintă legea părţilor, ale căror prevederi sunt 
care îi reprezintă. 



CAPITOLUl li 
Conclllerea - co1nlsia o;aritară 

(1) de 

şi se 

este 
Neifndeplinit·ea obligaţiilor asumate prin pre!lerJtul contract colectiv 

(2) În 
vin•Jva·tă de aceasta, 

11 
DREPTURILE OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

CAPITOLUL! 
Dlspozljil~renrerale 

cum sunt 
con1vln ca preveclerile pirezE~ntiJiui 

care cornpletează şi nu reduc tlr<>nt,aril<> c<aştilga1te 

CAPITOLUl li 
Drepturile şi obligaţiile ne~1rel[entar1til•or salariatilor 



b l Evreiesc de Stat pentru punerea in a ore,ve<ierlflor 
pre,zerltullui contract colectiv 

cj participe la elaborarea regulamentului int••rn · 
d) unui climat favorabil în 

de:;fă~~urării in bune condiţii a activităţi! şi pentru res:pe<:ta1rea dlsclplln,!l 
intere•selle salariaţilor referitoare la condiţii de muncă, timp de muncă şi 

stabililta1:e precum şi orice alte interese profesionale, economice şi sociale 
muncă; 

recunoască drepturile ins1cituţiei de a şi activităţii 

ini~tr:.lrht" şi patrimoniului său, precum şi aplicarea măsurilor 

discip,linare şi materiale unor de natură ori 
oro,vo<:an;a de I'"'Juun.;u; 

rnu""" ca urmare a măsurilor transferare, 
disciplim1re, materiialf! şi în limitele legii şi condiţiile contractului colectiv muncă; 

ses,ize<<e inspectoratul de muncă cu privire la nerespectarea dispoziţiilor legale şi ale 
prezentului contract; 

i) 

CAPITOLUL III 
Drepturile şi obligaţiile Teatrului Evreiesc de Stat 

Art. 16. Teatru 1 Fvr'"''"'<" 
al 
bJ 
cj 
d) 

are, 
pnwederile contractului colectiv 

toţi salariaţif; 

şi criteriile evaluare a 

în condiţiile legii; 
cu res~pe,cta,rea prevederilor Codului 

astJpra condiţiilor muncă şi "'u'"" elementelor care nri'""''" 

şi 

rm<mc1ara a instituţiei, cu excepţia 
prejudicieze activitate!a 



asemenea. 

dm:urr1en1tele care atestă C<llitatea 
"'''"'r" CIJnflde:ntialitate!a cu caracter personal 

şi 

obiect:ive•lor propuse; 

opereze 

'"''"''"'tllr>r şi a fi asis;tat 

CAPITOLUL IV 
Alte drepturi şi obligaţii părţilor 

aplh:are a ore·vederilrJr "''"'"ntului 

de competenţa lor în cazul în care se n"'"'" 
reSJlect·e, la privind soedfic:e pr·ofesiurrii 

pre·zerttullui contract colectiv 

activitatea 

în 

scopul acc•peiririi unor 



anlsii]•E!ill'ă ca, pe întreaga 
m:>t<>ri::.l" deţinute cu orice titlu 

sittJaţnle în care se în funcţie de dispon ibilităţife 
orcu;m1mtJI "'~u<m,,.L reprezentanţii salariaţilor pot să folosească spaţiile Teatrului 

folosească, contra 
Fvro>io>•'r de 

şi pentru 
se abţină de la declaraţii 

calc1mn:ioa:>e la adresa conduc.ătm·nor • ,.'""u.u. 
Art. 28. {1) Părţîle convin Evreiesc de Stat se poate constitui un 

to><ttndui nu vor fi afişate sau difuzate materiale cu privire la activitatea 
în<itilnit:.r.•" rEtpnezentimţillor salariaţilor. 

împreună cu reprezentanţii salariaţilor, va instala la locuri 
panouri de 

pro1fesion:ale şi social·culturale. 
ca scop informarea cu la problemele 

TITlUl III 
CONTRACTUL INDIVIDUAl MUNCĂ 

CAPITOLUL! 
incheierea contractului individual de muncă 

(1) Cm•tr;>rtlul individual de muncă este contractul în to>nnPiul 
obligă ""''tru şi sub angajatorului, 
denumite ''"'"mx. 

Cl21uzele corltr<1ct1Jlui individual nu contrare sau drepturi 
nivelul minim stabilit prin normative ori prin prezentul contract. 

scopul stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor izvorâte din raportul de muncă, 
salariatul se prin contract individual de muncă. 

(4) Contractul individual muncă se incheie in formă în 
,...,,ru•u• E11reiesc de 

muncă. 

(7) şi concediile fără plată se din vi>rchin"'" 

(8) la prevederile alin. (7) concedllle pentru formare profesională plată, 

acordate în condiţiile art. şi 156 din Codul muncii, republicat, cu şi completările 

muncă, se obligă 
:><î•''"" condiţiile pentru descfăşurarea activitătli şi 

doibâr1deşte calitatea 
legislaţia n•unu1. pre,zerltul contract colectiv 

individual de mu:nca se încheie după prealabilă a 
persoanei care solicită an1~aj<1re:a. 



pre,cizate în pro,cedlura inte•rnii af~>lcenltii mc!!ar1izii1rii 
(1) Contractul individual 

identi1tatl!a părţilor; 

temporară, durata aCI!St<Jra 
i) 
j) 
k) <:;>Îo<rilll 

confidenţialitate. 

Modelul cadru al con1tra,::tului in:dividu,al 

sunt obligaţi 

fl ne1:ociate şi 

fie limitativă: 

(5) Ant,-rinr conltradtului indlllielu!al 

consideră îndeplinită de 

acte 

la 

şi 

muncă 



Codul muncii, republicat, cu modificările şi completărHe 
ulterioare, cu nr. 21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole 
sau precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, durată determinată, 

inclusiv pe sau acţiune culturală. 
(2) personalului pe perioadă nedeterminată nnltrivit alin. (1) se face pe de 

concurs ori de examen, în condiţiile aptitudinilor, pregătirii şi a 
valorii prin proba şi/sau comisiei stabili1te de conducerea Teatrului 

{3) Instituţia se obligă aducă la cunoştinţa salariaţilor posturile disponibile şi condiţiile 

necesare ocupării 
(4) Tn cazul în care angajarea se face prin concurs, dacă un salariat şi o persoană din afura 

insltituţiei obţin aceleaşi rezultate, salariatul Teatrului de are prioritate la ocuparea 

înrpt;•t C<!litate'a de pensionar de ca urmare a redobândirii 
posibil, în funcţia avută la data pierderii capacităţii de 

muncii. 
contractelor individuale de muncă încheiate pe durată determinată, angajarea se 

şi mod prin acordul părţilor. 
(7) specificului activităţii, încheierea contractelor individuale muncă pe durată 

determinată se şi prin derogare la prevederile art. (3)- (5), respec:tivale art. 84 
(1) din nr. 53/2003, cu modificările şi completări!e ulterioare. 

(8) de muncă, de situaţHie r~,",rri<:<> mai sus, pot fi încheiate 
perioadă determinată în următoarele situaţii: 

unui salariat cazul suspendării contractului muncă, cu excepţia 

,"t;ui:•tparticipă la '""va, 
mc;diflcarea temporară a structurii activităţii angajatorului; 

unor activităţi cu caracter 
care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale cu scopul de a 

favoriza temporar :m•um,it~> cat_eg<Driî persoane muncă; 

e) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplineşte 
pelnsi•Dn<lre n~>n.rm limită de vârstă; 

f) unei funcţii eliglbile în cadrul organizaţiilor sindicale, sau al 
or!:aniza·~iilclr neguvernamentale, perioada mandatului; 

g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile pot cumula cu salarial; 
h) în alte prevăzute expres de legi spe~ciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări, 

proieelte sau 
(9) co,ntriact,ele Individuale 

""'"rl'"l părţilor, in contracte pe du rată determinată. 
Art. individuale de muncă pot fi încheiate cu durată normală a timpului de 

lucru {8 ore/zi, respe1:tiv 40 ore/săptămână), sau cu timp nantiaL 
Art. Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanta nr. 

nrP''"'''''P'" şi sancţionarea tuturor formelor discriminare, aprobată cu modificări 
4RUIJ02 cu modificările şi completări le ulterioare, condiţionarea octlparu 

spt~ci;~litate "rtii<ti•·!l pe criterii de sex ori calităţi fizice se conform 
intl~re,seltlr instit:uţiei şi nu constituie contravenţie. 

""""'·,.'"" personalului se pe de examen medical şi eliberarea 
rezulte că persoana este aptă pentru mulnCiil. 

a~~~~~iical este obligatoriu şi în alte situaţii reglementate prevederile legale: 
activităţif după o întrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de muncă 
nocivi profesionali, şi de un an, în situaţii; 

ii sau trecerii în alt loc de muncă ori in altă dacă se schimbă 



aceasta este îni,Jtulită 
drE!PtiJIIa despăgubiri. 

Art. 

a sau 
limitativă: 

"""n'"' inh>rn,r<>tJ~ril•,r şi/sau care sal:arilrtul 

din repertoriul stagionar ri!in1:in 

CAf'ITOLUI.II 
Executarea contractului Individual muncă 

mUiflr'>l rHnrtrP ilr1giljiltOr ŞJ <;;,l,;,rî;lt Se 
IIIUIHIC" Şi al C0fltfcid:E!l0f 

""''u""'"'" ce le sunt recumlSc•Jte 
dr•mtmiiP recunoscute 



conform 

la odihnă am1a1: 
dn!ot1ulla şi 

dr~mt1ulla demnitate în muncă; 

f) dreptul la şi <i>n~t"''" 

drE!Ptlulla informare şi "u'"~'"<•n:; 
a la de1tennir1ar.~a şi ameliorarea condiţiilor 

j) dreptul la protecţie în caz de cor1cediere; 
k) la neg,odere colectivă 
1) 
m) dreltJtul 
n) sau de prezentul contract. 

principal, următoarele obligaţii: 
mu1nca sau, caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin 

executarea atribuţiilor de serviciu; 
<<>r:mi!tal"<' şi a muncii în instituţie; 

a serviciu; 
obligal~ii prevăzute de lege sau prezentul contract. 

şi dnătăţii în muncă (SSM), principal, 

utilize<:e corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele 
producţie; 

utilize;!e corect echipamentul individual de acordat şi, după utilizare, îl 
la pentru nîll;tr;lre: 

prc•ce,deze la scoaterea funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea 
proprii, în ale maşinilor, aparaturii, 

utiiize;te corect aceste dis:pozitive; 

lucrătorilor n"'"'"'"'"''i orice situaţie de muncă 
de:sore care au con1sidere şi 

lucriitorilior. precum şi a sis1terrlehlr 
aducă la cunoştinţă conducătorului locului propria 

se(:uriîtăttii lucrătorilor; 

nec:esa>r, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii de>:errmati. 
mediul de muncă şi condîţiîle de lucru sunt şi 

săr1ăt<1te, în domeniul 
res.peo:te prevederile şi """"""m 

solic:itărilor inspectorilor de muncă şi lnspe,ctorilclr s;mit:ari 
şi stingerll incendiilor {PSI), salariatului îi revin, 



instalaţiile, utilajele, şi 

ecl!lp;~m·ent:ele potrivit instruCţiunilor te~<nice. IJ'""um şi administratorul clădirii sau 
conducătorulm~muu"' 

el 

stabililte la locul 

unor contracte 
delterlmillată, care nu au domiciliul în şi nu be11efici<1ză 
OUj~etul "''~m.ul""' o indemnizaţie lunară forfetară neimjlOl:abifă, 

ecrmn>mi~. pentru 

fiec:are angajat femeie, cu oe<1Zia 
nt>rotru că!>ătl>rla unui al 

care se 
menţionată. 

părinţilor acestora. 

şi 

care are curloşltinţă, 

din 
din 

copiilor şi 

f) lei cu oca2•ia pemsi<!năr·ii, indife1rent ar:n.rdl!i o simrurli 

Sallmiatii pot beneficia vacanţă in conformitate cu 

CAPITOLUL III 
Modificarea contral:tUI1LIIII1idlvldual muncă 

a) durata contractului; 
b) 
el felul muncii:/ 

modifica numai 
modifica unllatE!ral 

modifica prin acte a 



muncă; 

odihnit 
fi mo<Hficat del,egarea sau 

pre:vă;wtin contractul individual de muncă. 
deltaşiirii, salarlatul işi păstrează funcţia şi toate celelalte 

mundî. 
delegare nu depăşi perioada val<lblliitate a 
către salariat cu Teatrul Fvr'"''"'" 

o 
calen,dar·istiice, numai 

pentru 

""'""'•tul deleg<lt are dreptul la cheltuielîlor transport şi cazare, precum şi la o 
deleg<lre, in condiţiile prevăzute de 
Deta~area este prin care se dispur1e <>r·hl,mh;m'" temporară a locului 

disjpoziţia angajatorului, la un in scopul unor lucrări in interesul ""•'~"""' 
modifica şi felul mu:ncl!i. dar numai cu corlslrntll:m;intrJI 

mspm><• pe o mult un an. 
exc;epl~ior•al, perioada detaşării fi prelungită pentru motive obiective ce 

an!:ajatorulla care s-a distpus deltaş;1rea, cu din 6 
61unL 

ang:ajatorul numai In mod excepţional şi 

la care s-a 

Pe durata oeltas,am 
drepturile la """'ru' Evr,eh;!l;c de drepturile 

are obligaţia de 
an1gajatc>rulla care este detaşat. 

(3) Teatrul 
angajatorulla care s-a diSIJUs detaşarf!a 

a lua toate măsurile necesare pentru ca 
indleplin<aas,că integral şi la timp toate obligaţiile faţă 

angajatorul la care s-a nu 
de acestea vor fi îndeplinite de "'"''"u' Evr,eie~;c 

ei nu 
s::~tari:1tul deltaşi~t are dreptul a reveni la 

oridlrui;, dintre doi 

necesite acest lucru. 
""'u"'"'" in termen de 30 de la 



muncă 

Art. (1) 

alte drepturi şi obligaţii 
acestea sunt legi prin pr;;;ze11tu cm1tn•rt prin 

contracte indivlcluale mtmca sau prin cum ar 
a) angajat a unei anumite indemnizaţii (de cor1cediu me;dh:al, 

sornai tehnic 
b) obligaţia loialitate a angajatului 
el dreptul angajatului la informare; 
d) dreptu 1 angi3jatc>n 

mundi din cauza 
h<>•wfid" de drept care rf'nm>~ 

situaţlî: 

A. suspendarea de dr~;nt: 
1. dem~t<>rJnit;otp· 

2. concediul 
3. concediul 
4. carantiină: 

în 
B. suspendarea prin 

corrce1jiul pentru creşterea 
la împlinirea vâr1stei 

2. concediul îngrijirea copilului bolnav 

termenelle care 
mt~nc;a. cu 

muncă se sus.per1dlî 
înc·etarea contractului individual 

înce;teazii de drept. 

dintre plf1l: 

până la 2 sau, în 

CU h<lf10Î((!p, U!efi!UU afeiCţÎUnÎ Îflfer·tur·enite până li! fmt\linilr't>" V;\lf•<f<>l 

4. concediul n~·ntm forni:UI' profesională 

5. P~P!rdt;~rp;, UnCifAIJnctii electi1>1e 
""''tr:•lsau 



6. la grevă; 
7. concediul pentru acomodare; 
8. absenţe netno:tiv<tte. 

b)~~~=~~~~lâne:ere în , care angajatorul a formulat penală împotriva salariatului sau acesta a 
judlec;ată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea 

definitivă a hotiirârii Judecătoreşti; 
2. în întreruperii sau reducerii temporare a activităţii fără încetarea raportului de 

muncii pentru economice, tehnologice, structurale sau similare; 
3. în cazul în care împotriva salariatului s-a luat, condiţiile Codului de procedură penală, 

măsura controlului a controlului judiciar cauţiune, dacă în sarcina acestuia au fost 
stabilite care împiedică executarea contractului de muncă, precum şi în cazul în care 
<~lori:>tlll este arestat la domicllîu, iar conţinutul măsurii împiedică executarea contractului individual 

muncă; 

4. pe uurau• detaşării 

5. durata suspendării de către autorităţîle competente a avizelor, autorizaţiilor sau 
ate:stălrilclr necesare exercitarea prc•tesiei. 

C. suspendarea prin acordul părţilor: 
1. concediul fără plată pentru studii; 
2. concediul fără plată pentru interese personale; 
3. salariatului la acţiuni umanitare cum ar fi: desfăşurarea de 

<al:.rl:•t de activităţi în cadrul echipelor "SALVAMONT" şi cel privind activitatea de salvare din mediul 
subter<m s~•eol,ogic (salvaspeo ). 

toate <it••::~tiil~> de suspendare a contractului individual 
ocupate de salariaţii se pot angaja persoane numai 
resoe•::tiv până la r<>l''"''"" activităţii titularului postului. 

muncă, pe posturile 
perioadă determinată, 

suspendarea contractului individual de muncă se realizează 

documentat, fie în sensul că salariatul prezintă documente doveditoare al dreptului fie 
acest sens, ca urmare a documentelor salariat 

a două părţi. 

(2) Decizia emisă de angajator prin care constată existenţa cauzei de suspendare 
conţine al durata perioadei de suspendare, precum şi orice alte elemente care 
sunt de natură a clarifica pe deplin acţiunea intreprinsă. 

Art. încetarea suspendării, salariatul urmează se prezinte la locul muncă 
activitatea, iar are obll!gaţia 

(2) Personalul care s-a în concediu plătit pentru copilului In de până la 
2 ani, 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi personalul ale cărui raporturi 
rnu1nca au fost din cauze, potrivit legii, la reluarea activitilţii îşi păstrează gradul sau 
trP:mit" profesională în care a fost încadrat anterior suspendării, salarizarea urmând a se face la 
nivelul funcţii similare. 

Secţiunea 1 
Suspendarea de drept a contractului individual de muncă 

( 1) Concediul de maternitate se ar:ordli pe o perioadă de de zile şi este form;tt 

din corlce,:Jiul nPr•tm ,,.,.,..in::'l şi concediul de lăuzie. 
san:ină şi se pot rnrnn.em:~ 

ersoanei în 
zile calendaristice. 

ele, în funcţie de recomandarea 
durata minimă obligatorie a 

beneficiază, la cer·en~. de concediu pentru sarcină, 



maternitate se :.rnrrlil 

(1) Concediul 
muncii o 

concediul şi indemniz:aţia oer1tru cresten>a 

sau, in cazul copilului cu handicap, 

moare 

(3) materna! se in într"""im<> sau fracţionat, 
medicul de familie de medicul spe,ciallist, 

pr<!stE!Ze munca 
într·eas!a perioadă a incap<ltltiiţli 

oerlioacla CIJncedl,ulul pentru lnc:apa;clt;ate 

indlerrmi:!atie pentru inc:ap<lcitate temporară 
care nu pot fi constatărîi nelegalităţii lor 
"m'"'""' în acest sens. 

int,F>rzk<> rnr1tirlui'lr<>;, activităţii din cauza 
unor sîlr•llt:•t" publică. 

aceste funcţii, rmltr:•rtl•l 

n"r·in•ui::~ îndeplinirii urmând ca executarea 

Art. 63. (1) Indeplinirea unei funcţii conducere salarizate în sindicate. În situate 
se care sunt în şi sunt ~:>t.rh•:>ti 

aceste Pe mandatul cu care au acestor 
susper1dă (de drept) contractul indîvidual muntă. 

păs,treazii fun,ctia şi lotul şi în 
fi 

Are1sta:rea preventivă a sahuiartul,ui r~~nrf!zintil 
contra,:tuluiin,Ciivldu.al de muncii. 

(2) Salariatul imp,osilbilitate 



{3) Suspendarea durează la arestării, clasarea, scoaterea de sub urmărire, 
încetarea dată la care salariatul trebuie revlnă la locul 

(4) punerea sa In libertate, are obligaţia se prezinte la serviciu pentru a-şi 
activltate!a arestarea preventivă 30 de zile, angajatorul este în 
temeiul art. b) din Codul muncii, să dispună concedierea 

(5) în cazul arestării preventive, cel în se bucură de prezumţia de nevinovăţie; nu 
întotdeauna arestarea preventivă la stabilirea vinovăţiei persoanei respective. salariatul 
este nevinovat, suspendării contractului său de muncă aplicarea art. al. (4) din 
Codul muncii rămâne fără obiect ca atare, i se cuvin toate drepturile (inclusiv salariale) de care a 

lipsit pe de timp respectivă. 
Art. Expirarea perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările 

necesare pentru exercitarea profesiei reprezintă cauză de a contractului individual de 
muncă unor activităţi, meserii sau profesii pentru care, la incheierea conctractului 
individual de asemenea atorizaţli sau atestări organele 

Art. Alte cazuri expres prevăzute de lege care pot genera suspendarea contractului 
individual de m!Jinr:,ă' 

a) Contractul individual de muncă al salariaţilor care au desemnaţi câştigători al unui 
proiecte management în cadrul instituţii de cultură. Suspendarea produce 

<<>rnnilrii contractului de ma:na,gernerlt, 
b} Contractul management, asimilat ca efecte cu un contract individual de muncă se 

suspendă în prevăzute de sau cu acordul părţilor, la cererea motivată a managerului. 
Contractul individual muncă în desfăşurare al salariatul care este desemnat manager 

interimar al Teatrului Evreiesc de Stat sau al altei instituţii de cultură se suspendă începând cu ziua in 
care este desemnat manager interimar pe întreaga perioadă a mandatului de interimat (art. al. (2) 

OUG 189/'200iB). 

Secţiunea a 11-a 
Suspendarea contractului individual de muncli prin actul unilateral al uneia dintre părţi 

Art. 68. (1) Concediu pentru creşterea copilului fn vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în 
cazul copilului cu handicap se acordă persoanelor care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii 

copilului, au timp puţin luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din 
activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului 
pe potrivit prevederilor Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

(2) care concediu copilului şi o 
indemnizaţie Cuantumul indemnizaţiei lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate 
în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, iar cuantumul maxim al acesteia 
nu poate de 

Persoanele care, în perioada tn care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru 
creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserţie. 

(4) indemnizaţia lunară şi stimulentul de inserţie beneficiază oricare dintre părinţii fireşti 
ai copilului, dacă condiţiile de acordare prevăzute de 

{5) de drepturi şi una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-
a încredinţat copilul în adopţie! sau care are copilul plasament ori in plasament în regim de 

tului materna! profesionist care poate beneficia aceste drepturi numai 
pentru soana care a fost numită tutore. 

reptulla concediu :ri indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav 
cazul copilului cu handicap, pentru intercurente, până la 



i-au 

""''"" un copil, cu exceptia situaţill<>r 
ne<>pi<IZIÎ, este în ;u!,trar tl'fJ'''"• 
medical in aceste cazuri se stabile1şte 

medicul cu '"'''"""'P'" m!edi:cul1ul "''""rt 
Art. 70. (1) Concediul Datern:alse "rn:rrHI 

la cresterea 
titularul dreptu1lui. 

indliferer1t dadi acesta este din disătorie, 

luc,rîitlll"mf'. c,oncE>diul se 

n:><:ti>t'~> al 

cu ~,.l~.riul afe:rer1t •iiPir.r 

realizat inciiUZÎh1d sporurile şi ada,osur 

(1) Concediul oe~1tru fnr~m"''"' pr·ofesior1alii 
nJ>ICln;ld~ fnr.m!\1rii nrnf1P<inn,.l<> pe Care el 0 UfiOe!UiÎ 

un an, în cererii 

:oecl"",""' a III-a 
muncii Iniţiativa ang;ajal 

Art. corltr<ldtllui individual 
trimis in judecatii pentru fi;ipte penale, lnc•ompal:lbllle 
definiti~!lli a iu~oresti. 



Măsura suspendării nw·""'"' până la rilnnJin,.,"'".definitivă a hotărârii judecătoreşti, având 
aşadar un caracter nrtwb'l-.riu 

contractului individual de muncă poate surveni numai după ce hotărârea 

judleci~torea:scă devine definitivă. 
Suspendarea fn cazul intreruperii/reducerii temporare a activităţii fără incetarea 

raportului muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare; 
Cum nu de muncă fi suspendat şi 

Pentru a interveni acest caz suspendare, angajatorul trebuie să-şi reducă sau Întrerupă 
activit:ate:a (nu definitiv), deterrnin.ată de dificultăţile şi din cauza unor 
motive tehnologice şi structurale. 

caz, suspendarea poate privi contractele individuale de muncă intregului colectiv, 
din conducerea care au competenta legală de a angaja juridic instituţia, 

co11tr.actele unei părţi a În reducerii a activităţii. 
angajatorului de a dedde care sunt salariaţii vizaţi de suspendarea 

corttnlcttJiui indMdual de mund!. 
Su:spemdlan=a contractelor individuale de muncă în întreruperii 1 temporare a 

activitătif nr.'Vir>P măsura mai dezavantajoasă pentru salariat a disponibilizilrilor pentru perioada în 
care angajatorul se confruntă cu probleme economice, tehnologice, structurale sau altele similare 
acestora. 

Perioada suspendării durează până la încetarea cauzei care a determinat-o. 
Angajatorul stabileşte perioada de suspendare, respectiv data de început şi data de sfârşit a 

În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale 
pe care de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea 

programului lucru de la 5 zile la 4 pe silptilmână, cu reducerea corespunzătoare a 
la situaţiei care a cauzat reducerea programului, după consultarea 

pn:al<lbillă a reprezentanţilor salari;atilor. 
Pe şi/sau a întreruperii a implicaţi în 

activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfăşoară activitate, o indemnizaţie, 
plil'tită din fondul de ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului 

mun<"il oClJpat, cu ia aliniatul de sus. 
Pe durata reducerii a Intreruperii temporare a se vor la 

disjp.oz.îţia anJ~aj<lto'rUiiJi, acesta având oricând posibilitatea dispună reînceperea activităţii. 
Art. 78. Detaşarea reprezintă cauza a individual de muncă, 

atunci când angajatorul dispune unilateral modificarea locului de muncă al angajatului, altul cel 
cotltr;~cttJI individual muncă. 

Art. 79. Suspendarea contractului individual muncă pe durata suspendării de către 
autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărllor necesare pentru exercitarea 
profesiei 

AcE!asltă ctauz:a de suspendare reprezintă o obligaţie a angajatorului, în vedere riscurile 

oreiudicia l!r 

unei activităţi desfăşurată de un salariat i s-a suspendat dreptul de 

Secţiunea a IV-a 
Suspendarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor 

plată pentru studii. 
pentru formare profesională se acordă la solicitare~a saiariatului, pe 

sionalie pe care saiariatul o urmează din iniţiativa sa. 
respinge solidtarea salariatului numai 

activitătii. 

absenţa acestuia ar 



înce;pere a stagiu!ui 
t!let;tu,;lft'i:l <I<CeSliU!i:l ŞÎ U"ULII:" 

fnr•ma•c<' nrnf<'~i•r'lr><•lll domeniul şi durata aCE!St<lia, 
instituţiei 

examenelor an 
mr'"''"" o învăţământ <m><>riinr 

afecte;ază vechinlea în muncă); 

b) tratament m<>dk:.l el'ectuat 
nu are dreptul, nnitrivlt 

şi însoţîrea soţului sau, după caz, a 
pe timpul la tratament în striilnlitat'e 
Ministerului Săr1ătlitii. 

(3) Concedii 
nr<'v1i>Ut<'la alin. (1) şi 

pot fi şi pentru int'"'"'" P•ersom~le, 

pe durate stabilite prin acordul n:lrtiin,r. 
Art. 82. Sus;pen-darE!a individual 

pa11:1ciipiiril salarlatului la aCţiuni umanitare speciale, cum ar fi: n~><:f!l<llr:>r"" 

c"ctrUI ectlipE!Ior "SALVAMONT" şi 

CAPITOLUL V 
Incetarea contractului Individual de muncii 

Art. Contractul individual muncă 

b) ca urmare a :>rr.rtl•ilul nllrtlln.r la 
c) ca urmare a vnil't"i unilatE!ralie 

Sectlunea 1 
inc•eta1rea de drept a contractului Individual de muncă 

depiişl90 

sau 



vârstă cu la comunicării 

medicale'"""'" ca~Jacită1;îi invalidităţlî gradul! sau 11; 
d) ca urmare a constatării nul!itătîi absolute a individual de muncă, la data la 

e) 

nuliit:rtea a fost acordul părtilor sau prin hotărâre juclec.ătoJe<ISCă 

<:>1:"'1'" a unei persoane 
rlln,:tn"rll definitive a 

f) ca urmare a condamnării la executarea unei pet~ellSe privative de libt~rt;1te. 

răn1ânerii definitive a hotărâri! juclec:iitoreşti 
la 

autorităţile sau organismele competente a avizelor, 
autorizatiilor ori atestărilor necesare pentru ex!!rciitar·ea prc•fe;;iei; 

h) ca urmare a int•erYiir:Piril "~"r·r:it~rll 

ori pecleaJpsă connoltemtmt:ară. 
care s-a dispus interdicţia; 

nrr>fP<:Ii sau a unei funcţii, ca măsură siguranţă 

la data rămânerii definitive a judecătoreşti prin 

i) la termenului 

j) 

1) sal:ari:1tul nu solicită re~>uner~·a sitU<Iţia anl'f!rimu·ă e1miterii actului 
corn:ediere, cn11tr:u:t•:ll individual de muncă va inceta de drept la 

c) - constatarea cazului drept a 
rnnnrli se termen 5 zile la intervenirea în 

de,ciziie a angajatorului, şi se comunică persoanelor respective în termen 

vii r•<tli se 

""'''"''<1:1 determinată, care se 

inc:eti3t contractul individual de ca urmare a 
nurmn prin unui contract individual 

prelungi limită, în funcţie de activitate~a 
spE!cifkă a Teatrului Evreie:sc 

Secţiunea a 11-a 
Încetarea contractului individual muncă prin aa1rd,u1 părţilor 

nur""" ne1jeternninată, ci şi cele încheiate 
care angajatorul putea tnrh<>li" 

Pentru a proceda la încetarea 
nihtilr>r atng<ljal:onill trebuie sa aibă în vedere o cerere 

a părăsi instituţia. 

unui alt contract 
IUnlat,ate din 



Tnc·e:>tarE"a contractului de muncă prin acordul părţilor int.~rv.inP 
sal<aria;tul solicită inc•etarea raportului muncii, iar angajatorul aprobă acE!aSitiistJiicitane. 

(2) o 

în vigoare. 
care are iniţiativa incetării contractului Individual 

la acest moment este 

SecţiuJitea a III-a 

Art. 

criterii 

cu 

cazul în care T~·-• .. ·•1 l'\lreiesc 
rPstr:!lne.~rll activităţii sau a rec,rg;mi:tăriii, c:~)nclucere•a t••at;ruhJi 

"''""'"''t"'"tii nrh1ir" la numărul şi structura po:rturilc1r 

vor urma şi 

fie disp011ibi!lizc1ţi vorfi înf.r.m>:.ti 

!lfDtectie ce li se cuvin. 



lnc<>t"'"" co1ntractek•r individuale de muncă pentru motivele la alil1e<!tel!e 
sus se şi salariaţilor. 

Art. 94. (1) Salariaţii au dreptul la un zile lucrătoare cazurîle 
încetarea muncă are loc ca urmare a constatării inaptitudinii 

salari;~tului, fapt ce nu permite acestuia corespunzătoare 

locului nu corespunde profesional locului de muncă şi ca 
urmare a ocupat salariat. 

(2) în situaţia în care în perioada de preaviz individual este suspet1da1t, 
preaviz se cu ex•:ep1tia absenţelor nemotivate. 

În perioada preaviwlui, salariatul are o jumătate din programul 
un sau 

(4) în care lnr<>t:>r'"' contractului individual muncă se preaviz, salariatul 
are dreptul la o cu de perioada preavizuluL 

rnc•elarea contractului individual de mu:ncă iniţiativa angajatorulul se cu 
rezulte s-au respectat "'"''Lete prezentului contract 

prin 

pre1cizeze durata preavizului, 
t,:>r·me•n<'>i<'> şi la care poate fi locurilor disponibile 
ins:titu1ţie şi termenul în care salariaţii urmeau:ă pentru a ocupa un loc 

(2) se in salariatului, urmând producă 

comunicării. 

Art. 97. Litigiile dintre şi in cu modificarea, 
îM!!tar!!a contractului individual de muncă sunt considerate litigii de mu1nc:~. 

nu supună nici un litigiu-spre soluţionare instanţelor 

epuuza procedura administrativă şi de mediere. 
Co1nstatarea înc:etă:rii cc,ntractelclr individuale de se în 

legi:slaţiei prE!zenttliUi contract şi ale contractului individual muncă. 

înoetarea COlltr<lCtiJiul individual muncă salariatu 1 este obligat 

muncă angajatorul este obligat elibereze 
ms:rww .:•l,.•·i"t o la angajator, precum şi extrasul din 

Secţiunea a IV·a 
Concedlerea pentru motive care ţin persoana salariatului 

Art. 102. de persoana 
salari:atu:lui în următoarele sitiJaţii: 

dis:cipliină a munc:111, 

regulamentul 
b) 

în care salariatul a să~·ârş:it o abatere gravă sau abateri de la re~1U111e 
de la prin individual de muncă, prezentul l"nn>tr:>.-t 

ca sancţiune dis,ciplllni!lră; 
,,.l.ori:•tul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o n<'>lrim•dil 

r-nruiit·m .. Codului 
decizie a organelor competente medlc.alli, se con1stată 

,!jgihiclî fapt ce nu n<>r-mi1c<> a1;es1tuia 

nu corespunde prt>fesional locului de 



103. 
art. 102 lit. b l -

sau sul>ie«:tivă 
mai sdil:ute 

cm1tr:3ctiJI individual 

sau a unor ab:ateri 
corfce;:liel•e se emite numai cu respe,cta,rea 

Ut. 

la 



orn:fPs.ii meserii; 
f) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de 

g) preocupări! de perfecţionarea pregătirii profesionale, a adaptări! la evoluţia 
ştiinţei şi tehnicii; 

h) siMirşinea inc•ompaltibile cu postul ociJpa:r; 
i) ne1~reze11tarea sau ner·eui!mlla "'""m"n"l sau concursul a cărui promovare este o condiţie 

nPr•tru me•ntine!•ea în funcţie; 
j) nedepunerea de către gestionar a garanţiilor materiale sau lipsa constituirii garanţie!; 
k) de in mod repetat; 
1) atitudinea refractară faţă de îndrumările primite şi desfăşurarea activităţii numai după 

opinii proprii, care se dovedesc ulterior a fi greşite sau nu cele mai bune; 
m}săvârşirea unor fapte necorespunzătoare statutului instituţie de cultură, fie in cadrul 

serviciului, in acestuia. 
(5) salariatului pentru necorespundere profesională poate fi dispusă numai 

după evaluarea prealabilă a salarlatului, conform procedurii de evaluare stabilite ca urmare a 
implementării sistemului de control intern manageriaL 

(6) de la prevederile alin. (5) persoanele care se află în perioada de probă. 
(7) Tn in care necorespunderea profesională se Intersectează cu elementele răspunderii 

disciplinare, prerogativa angajatorului ca, în urma analizelor efectuate determine încadrarea 
cm·edtă a faptelor atribuite salariatului necorespunzător. 

Secţiunea a V-a 
Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului 

Art. 108. (1) pentru motive care nu salariatului reprezintă 
inc-etarea corltr<lct!Jlui individual de muncă din iniţiativa angajatorului, determinată de desfiinţarea 
locului muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive legătură cu persoana 

De:sfih1tarea locului muncă fie efecthră 
Conci=di,ere·a pentru motive care nu ţin de per·smma sal<~riartului 

urnnătoarele situaţii: 

a) reo1rganilzarea activiUitii te.atrului: 
b) restrângerea activităţii; 
c) desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat; 
d) mută salariatul neacceptând să-I urmeze; 

dizolvarea angajatorului, înr<>t""'" actMI:ătii 

Art. 110. Concedierea pentru motive care nu ţin de salariatului 
a) individuală; 

colectiv~. 

Art. 111. (1) Prin concediere colectivă se înţelege concedierea, într-o perioadă de de zile 
unul sau multe motive care nu ţin persoana salariatului, a unui număr de: 

a) puţin 10 salariaţi, dacă are mai mult de 20 de salariaţi şi mai 
puţin 100 de sal2oriaiti: 

b) cel puţin 10% din s;:,l2.ria1ri. angajatorul are lncadraţi cel puţin 100 de salariaţi, dar 
mai puţin 

(2) L~tâb'lllre!â ""m,Jirulu efectiv de salariaţi concediaţi colectiv, potrivit alin. (1), se în 
le-au incetat contractele individuale muncă din iniţiativa 

legătură cu persoana salariatului, cu condiţia 

" 



(2) Planul 
cu '""')r~'>1~'>rlt;:,ntii salariaţîlor. 

cu conrsultan~a 

c) num,arur 

d) Criteriile avute În \li"ljere. nntriHit 

prioiritate la con•:ediere; 

mlit<u1rfl" avute 

f) mă•;uril~'> pentru atenuarea corlsecin'tel!>r c•)ncedierii şi cornp•ensaţi,ile ce urrn<'llzli 

accJrdat<' <"t"ri:•tilr" supuşi conform dispo:ziţîillor leg;ale; 

la care sau ""'''""'~'~" in care vor avea 
h) termenul înăuntrul salariaţilor pot 

in care sar;anctJII!lr 
de muncă oferit sau cuprlnderea într-o rnnm» 

termenul de în condiţiile "''"'li""l'" 
(3) va la con.cediierl sucr:esi•ve care 

col·ectivă, pe o perioadă 
Art. 116. (1) 

şi 

c) contractele 
, cererea 

masca o eve,ntttală cor1ce•diere 



1""'"" măsurii de a contractului de muncă pentru reducere de posturi vor fi 
avute ve1:!er'e următoarele criterii min imale: 

a) dacii ar soţi care lucrează în teatru, se desface contractul de 
muncă al soţului care are venitu 1 mai mic, fără ca prin să se poată contractul de 
mund'l al unei un nevizat 

b) întâi, persoanele care nu au copii în Întreţinere; 
c) numai În ultimul rând, femeile care au copii, bărbaţii 

văduv! sau divorţaţi, care au În îngrijire copii, unici întreţinători de familie, precum şi salariaţii, bărbaţi 
sau femei, care au cel până la pensionarea lor, la cerere. 

{3) În cazul în care măsura desfacerii contractului de muncă ar afecta un care a urmat 
o formă de sau de perfecţionare a pregătirii profesionale şi a cu teatrul un act 
adiţional la contractul de muncă, prin care s-a obligat să presteze o activitate Intr-o anumită perioadă 

timp, instituţia nu-i va putea pretinde acestuia despăgubiri pentru perioada rămasă nelucrată 
până la împlinirea termenului, nici contravaloarea cursurilor, sau a specializărllor suportate financîar 
de dacă măsura desfaceriî contractului de muncă nu·i este imputabilă. 

(4) Disponibilizarea se va efectua cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, 
Art. 117. (1) termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat 

prin colectivă are dreptul de a fi cu prioritate postul in aceeaşi 
actirvit<ite, fără examen, concurs sau de probă. 

În situaţia in care in perioada prevăzută la alin. ( 1) se reiau aceleaşi activităţi, angajatorul 
va care au fost concediaţi de pe a activitate este reluată in 
ace'leaşi condiţii de competenţă profesională o comunicare prin care sunt informaţi asupra 

S:.l:>ri:otii au la un termen de maxim 10 de la data comunicării 
angajatorului, la alin, (2), pentru manifesta în scris consimţământul cu privire la locul 
de muncă oferit. 

(4) În în care care au dreptul de a fi reangajaţi potrivit alin. {2) nu îşi 
manifestă in scris consimţământul în termenul prevăzut la alin. (3) sau refuză locul de muncă oferit, 

noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante. 

Secţiunea a Vl·a 
Demisia 

Art. 118 (1) Demisia este actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare 
rnrnurtirll ,..,.,~;;,tnmll:ri în,ce1:are'a contractului individual de muncă, după unui 

termen de preaviz. 
{2) Angajatorul este obligat înregistreze demisia salariatulut 
(3) Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salarlatului de a face dovada 

ace1steia prin orice mijloace probă. 

( 4) are dreptul a nu motiva demisi a, 
(5) este convenit de părţi în contractul individual de muncă şi este 

de 20 pentru salariaţii cu funcţii execuţie, respectiv de zile lucrătoare pentru 
salariaţii care ocupă funcţii conducere. 

(6) Pe preavizului contractul individual de muncă continuă să îşi toate 

(7) situaţia În care in perioad<~ de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, 
""'"vi> Sl~!ŞRentlă corespunzător. 

muncă Încetează la data termenului de preaviz sau la 
către angajator la termenul respectiv, 

angajatorul nu Îşi îndeplineşte obligaţiile 



TITLUL IV 
TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL ODIHNA 

CAPITOLUL! 
Timpul 

Art. 122. (1) Durata maximă 

su!;pend<>re a contractului individlual 
>iln•i"il a timpului 

de 24 ore. 
Art. 124 Pro~Zra1mul 

aco1rdul sau la ~nlidh~r"" sal;arialtului 
(2) Programe~le in,cJivlclualizate 

(3} Pra!!ramul lndi\rlduailizat 
muncă 40 ore pe s:lptămână. 

(4) Timpul muncă al per-sorlaltllui "rti«tic este alcă:tuit 
Individual, rep•etlţil 

documente manager. 
Art. 126. Salariaţii sunt oblliga;ţi 

ora la ~o>rvkiu 

CAPITOlUL 11 
Munca suplimentari 

muncă 

la alin. se 

şi 



Toţi sal:ari;•tii au dr.•nttJI 

minute, care este inclusă dm:.t:. zilnildi normală a timpului 
(1} Salariaţii au dreptul între la un '""''""' 

Art. 

marţL 

ex<:eotie, în cazul muncit 

Repraus:ul sliptlimlinal este 

personalul care participă la des:tăşurarea act•t~lui 

sunt corlsiclenate 
n<>rsnn,,.lul mer1tionat la alin. (2), repausul săp•tănnân:al 

următoarele: 

1 şi 2 iamJari,~: 
ianuarie- Unirii Principatelor Române; 

c) prima şi a doua zi de 
d)l 

fi 

t:ortsumu·e cu reprezentanţii '>al:ari,ltilllr 

Art. 
(2) Dreptul 

sau limitări 

r<>cup<erarea timpului 

CAPITOLUL VI 
Concediul odihni anual şi alte coriCEKiii 

cu 

fi 

mic 8ore 

de luni şi 

comun 



COI1Si!ierare la determinarea rimr"t••i e<Jm:ediul:ui odihnă 

este aceea iml>linesc cursul anului se acordă 

s"l"ri:•tii care sunt cu fracţiuni de normă sau 6 ore zi} au dreptul 
la rmu'»nill nriihn.Ji cu durată integrală, vechimii muncă. 

<;::~l:.ri,.tii care indeplinesc prin cumul, lângă funcţia de bază, cu o normă int''"'"'" 

cor!ce1iiul de odihnă plătit numai de la unitatea în care au funcţia de 
care salari.atii cumulează le va acorda, la cerere, un concediu de 
odihnă primite la cealaltă unitate. 

normă la două un ităţf au dreptul la cor1cediu 

dej)ăşesc o normă 
drepturile 

incadrati cu o normă 

stabilirea duratei concediului de odihnă perioadele de temporară 

::~f•·"''"'t" concediului concediului materna! şi concediului 
n~>r•tru ineriii1rea copilului bolnav se consideră perioade de prestatii. 

mum:ll sau conlte!liul de ma·tennit<lte, 
m~,t .. r·n::~l ori pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul 

odihnă anual, acesta se intrerupe, urmând ca salariatul 
muncă, de m::~:t<>rnit:>t<> 

tno•rHi''" a copilului bolnav, nu este posibil urmează ca zilele 

::.m'"l'" în care incap<lcitate•a 
intr·,:,a,ra n,:,ri,naclll a unui an calendaristic, 

n<>~rim•rill de luni cu 

P,:,r1tru salari:3tiicare seincadrea;•ăin în timpul durata concediului de 
odihnă se va stabili proporţional cu perioada de la încadrare la sfârşitul anului calendaristic 
restpectiv, în raport cu muncă stabiliită. 

Art. 145. (1) Concediul odihnă se efe·ctuieal!ă 

la care avea dn!PtiJI 
~:a~•za, angajatorul este obligat concediul de odihnîl neefectuat 
începilnd cu anul următor în care s-a născut dreptul la concediul 

(3} a concediului este numai 
încetării contractului individual muncă. 

Art. (1) Cor1cet:liul odihnă pentru personalul artistic, tehnic de specialitate şi 
adrnin,lst•rativ a1:ti~•itatea artiisti1:ă din se regulă, în vacanţa dintre 

administrativ, neimplicat în în 
ndihn.i se poate a arHiiiUI. 

cuvenite 



individuale. se la 

(2) Tn în care orn•!!r:'lman•a corlce,:liih'r 
stabiiE!<ISl:ă programarea astfel încât fi"ran• salari<lt 10 

concediu neintrerupt. 
149. <;;ol;orl;ot• 

(2) Angajatorul 
pentru int••r"'''" •nca"'"t" care impun nre•~Pinta sal<lriatul,ui 
are a suporta toate cheltuielile sal<!rlatului şi 

şi prejjudi,cii <Lrf"rrtP ca urmare a 

ev•mflmente familiale dellsebit•e, •••l:.rii:.tii au rlr.•nt•,lla 

153. 
muncă. 

se 

odihnă, astFel: 

TITlUl. V 
SALARIZAREA 

l'l<tlrirnat in 

stabilirea şi la acordarea salariului este int·l'nisă 

programului, dar nu 

natură se stabih~sc 
""'"'"'"" se "rnrtlil in conditiile 

cu mutarea domicllîului in 

sex, 

minim brut 



obliga~ii băneşti 

cortfldenl:iaL an!:ajattor·ul având obflgaţia 
angajatorilor. 

a lua necesare 

o la data de 12 a lunii curente pentru 

a plăţii salariului sau 
disciplinară şi va determina san~ionarea celor vinovaţi. 

con•stit:uie abatere 

Data de plată a se sau în minus, cu un număr de 
nelucrătoare sau situaţii de forţă majoră. 

efectua prin virament sau prin r:o<iPriP 

se titularului sau de acesta. 
al salariatului, drepturile datorate până la data decesului sunt 

su~~ra•;ie1tuitor, cOJliil!lr ""'"'""'i ai defunctului sau părinţilor ace~suna. 
niciuna aceste cat:eg<Jrii de persoane, drepturile salariale sunt altor mo•şte•nitori, 

in condiţiile dreptului comun. 
Art. 161. '"l:orh•lui se dovedeşte semnarea statelor de plată, precum şi prin orice 

demc•ns·trează efectuarea plăţii salarlatul îndreptăţit. 
fi operată, afara cazurilor şi condiţiilor 

fi efectuate 
ca atare 

Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi in lună din salariul net. 
rezerve a părţi din drepturile salariale sau semnarea acttel<lr 

sernniflt<ltia unei renunţări din partea la 
dremturiile s;~larial:f! ce i se cuvin în integralitatea potrivit sau corltr<lcttJah~. 

(1) Dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale, precum şi cu privire la 
neexecutarea in totalitate sau se 

3 ani la la care drepturile erau rlaicnr:•t<> 

Termenul de prevăzut la (1) este Întrerupt în în care o 
recun,oaş:ter·e din partea debitorului cu privire la drepturile salariale sau derivând din plata salariului. 

TITLUL VI 
SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 

Art. 166. Dispoziţiile prezentului titlu se cu legii spt~ci<lle, precum şi 
cu nnrm"l" şi normativele protecţie a m unc:ii. 

Art. 167. (1) cadrul propriilor responsabilităţi angajatorul va lua mă:swrill'! necesare pentru 
nrc1tf!iare•a ""'-"'"'dţll şi salariaţilor, inclusiv pentru de a riscurilor 

precum şi pentru punerea in aplica1re 

seama 

care nu pot fi evitate; 
la 



sp1~Cii~l în ceea ce orh1eslte p:rol<ectarE!il loccurilor 

alege•·ea ect!lp<lme;ntl~lor şi metoclelc>r de muncii şi de P'''"'""~""· 
a muncii monotone şi a reroetitiv•~. orl!lc:um şl a reducerii efe,ctE!IOr 

lu<'lr~>::. în considerare a evc~1U1'1e1 tPhcniciii· 

i) aducenea 

Art. 168. An1~aja1torul are oblilgatia 

lmbollnăviriilor prclfe:;iorlal!~, în care scop oo<lrtîi 

cornb:~terea riscurilor de 

b)<lsi~:urare'a examinării şi tt><t~r·ii c•Jmpa1'ibilităţii 

int,ocn1ire!a unor pro<grame 

dll!ndnPi<'r<'" de asigurări pentru 

refa1cer1aa şi corrrperrsanaa 

apllicarea unor programe de:;tinate 

<f>curlt·l!itii şi în muncă. 

(2) Instruirea se rea.fizecazii n<>r'inrllr 

an~:ajator împreună cu 

care 

sănătă1~ii şi 

legi,slaţiei in 

nf>n1tru ::.si•1urar~,::. condiţiilor de at:r>rd,arf> a primului ajutor caz 

mu1nc:~. pentru crearea condiţiilor de preintâmpinare a precum şi pentru 

evacuarea salariaţilor în şi in caz 

Art. (1) În şi 



Art. 173. niv,elul angajatorului se constituie comitetul <<>t·uriit:>l'"' şi sănătate in muncă 
(CSSM), cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor de1:izi,ilor in domeniul 

Art. 174. Angajatorii au obligaţia 

medicină a mu:nclil. 

TITLUL VII 
FORMAREA PROFESIONALĂ 

Art. 175. (1) Formarea profesională a are următoarele principale: 
adi~ptare'a s;llariattJiui la postului sau locului de muncă; 

b) obţinerea unei profesionale; 
c) actualizare<~ tunoştinţelor şi deprinderilor specifite postului şi locului de muncă şi 

d) reconversia profesională socioeconomice; 
unor cunoştinţe avansate, a unor metocle şi moderne, necesare 

pentru activl1tăţi:lor profesionale; 
pre!ve11ire!a riscului şomajului; 

muncă şi de:zvo,lta1rea r:;u·;.,,.,; profesionale, 
Formarea profesională şi se pe baza 

Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme: 
nat'ficinarPa de sau de de de 

formare profesională din ori din str.ăinăt<;te; 
bl adaptare la cerinţele postului şi ale locului de muncă; 
cj practică şi in şi 

d) fn"'""" individu!alizatll; 
e) de pregătire convenite şi salariat, 
Art. (1) Angajatorul are oblîgaţia de a asigura na•'fkinar~>a la programe de formare 

profesională pentru toţi salariaţii puţin o dată la 2 ani. 
(2) la de fnrn''"" profesională 

Angajato,rul elaborează anual şi planuri de formare profesională, cu 
consultarea reprezentanţilor salariaţilor. 

Salariaţii au dreptul fie informaţi cu privire la conţinutul planului de formare 

avea la iniţiiati11a ar1ga,jatc1rului 
sau la Iniţiativa "'"'''"tuh 

(2) Moclalit;atea cnnr:retii formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata 
asp,ect:e legate profesională, inclusiv 

sahariatul:ui in raport cu angajatorul care a suportat '""~m""''"'"' oca;zlonat:e 
fnrm~"'" pr<>fe:sională, s1tabile!iC prin acordul părţilor şi fac obiectul unor acte adiţionale la 

colntractele individuale de cu prevederilor legale. 

acesta. 

În cazul in care participarea la cursurile sau stagiile form,.,r,. profesională este 
suportate de 

la cwcsu1rile sau stagiile de formare conform alin. (1), 

i la cursurile sau sta!~ille 
toate drepturile salariale deţinute. 

fnrlm"''" plrofi!Siconallă conform alin. (1), 
la locul de muncă, acei~Stă ""rirn;~rlll 

lllÎiPCirale de stat. 



un curs sau un 
lt!ltUI~'II ilU avea iniţiativa înc•etă1rii c•~ntrac:tului 

mu:m;,, pentru o perioadă 
- 1 an - r>Prltnl Clll"llrl v"l"'""" este 
-2 v:.l.n::>r'i> este l"lll>rir\<i!Î 

timpul nelucrat din npr·in>•d:. stalblliită t::nnlfor~m 

(4) Oblils<~ţia prevl!zută 

nre!~Ză·tire prc•fes,ion:alii cu scoatere din activit<ate, anls<~J<!tmru 

participăr·ii la o tnrm:> 

va ana11iza solidtare'il salariatului 
nec:esităţile locului de rnum.:••· 

termen 

s:.la.ri<~t not1rivit alin. (1), 

nri<rirP la condiţiile 
care va ""''mii'<> s<llariattJiui participarea la fnrm:. 

în totalitate în sau nu va nimic din ~'"''u' oc:azh:Jmlt 

TITLUL VIII 
RĂSPUNDEREA JURIDICĂ 

CAPITOLUL! 
Răspunderea disclplln;uă 

leg:ătu1ră cu munca şi care cor1stă 
<"l:.ri,.,t prin care acesta a 

Rei!Ul<lm•entulintern, rnr\tr:•rt••l individual de sau ""''''"'tul 

muncă, deciziile şi dispoziţiile legale ale co11dtrcă:toriilor ll'lr:arnrcL 

Art. 184. 
performanţe profesionale de,ose•bH'e 
tP~,tr!lfui vor putea fi cu: 

mulţumiri v~>rh"f"'· 

b) la avizi,erui instltuţhel; 

va 

care au 



d) salariului bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţie! de conducere pe o 
nPI"il'"ltîJi de 1-3JUnJ CU :>-JCU?10i 

de!>fac:ere!a disciplinară a contractului individual de muncă. 
funcţie de gravitatea faptei, se succesiunii lor. 

Sancţiunea disciplinară se drept termen 12 luni de la aplicare, dacă 
o sancţiune disciplinară în acest termen, 

(4 1 sancţiunilor disciplinare se a angajatorului emisă în formă 

Arr1enzUe disciplinare sunt lntll"rzi«e. 
Anjgaj<rtorul stabileşte s;mrtlun"" disciplirumii aplicabillă 

care a 
b)gradul de vinovăţie a salarlatului; 
c) abateri! dis·cipllin<lre; 
d) comportarea în a salari<~tului; 

I!VE!ntJJal,ele sancţiuni disc:lplinare suferite anterior de acesta. 
Art. 188. (1) Sub sancţiunea absolute, măsură, cu ex<:ep>ţia avertismentului 

fi înainte de unei disciplinare prealabile. 
Cer·ce1:are!a discijplinară se desfi:işoară conform procedurii aprobate la nivelul Teatrului 

Art. 189. ( 1) An,gaj:atorul dispune apllicarea sancţiuni! disciplinare printr-o decizie emisă in 
30 de zile calendaristice la data luării la cunoştinţi:l despre săvârşirea 

nu Glunidela 
sar:ctilune;a nulităţli absolute, in se cuprind în mod obligatoriu: 

ti"''~"''""'" faptei care constituie disciplinară; 
pn:cizarE!a p:rev,ede:ril<>r din Codul individual 

muncă sau prezentul cn•ntr:art 
c) mc•tivele ""''tm care au înlăturate :>ni>r~:ril» formLJialte 

mc:tivele pentru care nu a 
căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 

sanctiunea firontestată; 

fl cor1te~;tat:ă. 
(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 calendaristice la data 

Pm·itPrli şi la 
(4) Comunicarea se personal salarlatului, cu semni:lturi:l primire, ori, în caz de refuz 

al orilmirli. prin dintre modalităţile proceduri:l. 
(5) la lnst:anţe•ie judecă1toreşti 

cornp•ete:nte in termen de 30 
Art. 190. (1} Co1nstiituie albatere disciplinară şi se corespunzător graviti:lţii ei, 

vinoviitle a îndatoririlor înscrise în contractul colectiv de muncă, contractul individual 
normele legale, şi dispoziţiile interne 

angajatorului prin care se lez,ează desfăŞllrat·ea, 
eiE:m•~ntele unei infracţiuni. 

bune condiţii, a actîvităţii, dadi fapta nu întruneşte 

PJirtill' au COI1Ve'l1it 
sunt ab:ateri disciplinare: 

urmi:itoarele fapte, a fi 

1. insubordonarea, 11:m1Lu• nejustificat a executa sarrcinile ce i se înc:re(iinţea:ziî, 

limritl"ll" obligaţiilor ute corltnlctiJI Individual mundi, a post şi a prevederilor 

rdnilor în postului şi refuzul de a îndeplini 
asate de şeful ierarhic; 

~'~'""'"'"' forme, conditionarea realizării sarcinilor serviciu de 
.ufsetll'icli (bani, cadouri, comision de intermediere 



folosirea poztţtet (a teatru pentru oht!m>r<>a unor av<mtaje m>rt~>rial~> iliciite; 
co•>ditinm"""" îndeplinirii anumitor atribuţii, care mod normal aparţin 

8, alcoolicesauadrc;~u:rilor; 

sau orice şi 

"'"'uumo, lucrătorilor teatrului şi precum şl acestor 
folosirea interes personal a bunurilor din patrimoniul h•~•tnllui 

în folosinţă proprie; 

în 

14, 

16, 
17, 

19, 
ac;Jrdie învoiri, 

încălc:area regulilor privind a reg,ullfr>r 
stir1ge1re a incendiilor, precum şi a celor pentru s;tu:aţn 

29, 

divul~<are!a ir1fo:rmaţiilor d;oi:Pir.r sau documentelor care au caracter coo,firlE•r,tia:l: 
loialitat:e, or1estitate şi nrniFP'<i<>nali<m 

neconf,orrn:e cu realitaltea; 
ind·eplini dilspo,ziţîllle stm<>rim·llor sau indtan•a 

""''"""' in acte dellibe!rat:e 
""'"'l'l"'.,, a lucrătorilor, a sa personală, sau a ori a prcovocat 

orc;vo,cat mari pagube msttttlile't; 

personal 

în 

la 



40. 

un termen 

44. 

mijloace licitaţie, decontarea unor sume diurna legală; 
înt.'""'l"'" unor a unui produs finit într-o car1titate mare 

mod real, pe care a predat-o ca în verler•~a obtiiner·ii unor profituri 

ne1respe•:tarea regulilor privind lucrul cu calculatorul 
ne;;esiizal'ea de către gestionar, ges:t1u1nea sa, într-

ore la cor1st<1tă1rii "'<t''"""';; ace;stclra, Informarea verbală nefiind 

trimiterilor Îm:ăldlndu-se dispoziţiile 

garant:ea;;ă n!spectarera lnviolabilităţlî co1resjpor1denţE!i; 
termenul stabilit, a fişelor pontaj; 
termenul stabilit a elaborarii documentelor, situaţiilor, statis:ticilor, 

elaltlorate În cadrul sau 

hlh'tuir"" se~:ua;lă a subordonaţllor/subordonatelor, colegilor, chiar dadi acţiunea se 
muncă; 

agresi1Jnera st;xu.ala, cor1stîlnd dintr-un atac 

jocuri noroc în incinta insltituţiei 

unui/unei 

ner·es1~ectarea, în mod a vi~Zoar·e care reglementează activitatea 
int"r""' sau rea-vo,int•ii; 

54. transmiterea public internet, 
lni1Jric1ase. defă;im;ătoare sau calomnioase, neprobate, la adresa teatrului sau a colegilor 

neinre;J<istrarea cm·<l!cită a orelor de venire şi de la s<l!rvrcru condica 

nesemnarea cmulit·ii 

57. cu întârziere de şi/sau bonuri emise de diverşi "''"•nti eccmomic:i; 
alte activităţi în timpul programului, care nu au legătură cu sarcinile de 

P<l!rrtru ab~;en·tll nemotivată la sprf:l:t.accrl, pe cercetarea disciplinară, se 
cor·esj)Ufllăltoare a salariului, pentru timpul ""'"uu '" (spectacolul) şi plata 

spe:cta1colul a fost suspendat din cauza acestei absente. 
urrnăltoa:rele principii aplicabile În disciplînară: 

unui salariat nu i se o pentru o abatere; 
unor abateri comise simultan se poate corespunzătoare ab<~terii 

sancţiuni col•ecti:ve; 
~!il·'l!@n'cţlLmii, salariatul se prezumă ca fiind nevinovat. 



Art. 193. 

sau 

restituie. 

tem:eiul """"'"!'"' şi prlriclp:îilor răsi!Umlerii 
acestaa<11mrlt materiial 

provocat o l'"llu"" 

constatare şl ev;uu<lre 

nritnlt nurnm care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi rPsnum ... 

nr<•<;;tr!t <~~ruldl la care nu era este oblllg<lt 

fi 

o 



CAPITOLUl. III 
Soluţionarea sesizărilor pentru inciilcare:a prevederilor contractului colectiv de muncă 

de~;un•e, împotriva angajatorului, o sesiza1·e privind 
mcau::are:a p!cev<ede;rîlclr contractului colectiv de muncă, în mult 3 
prc;ducer'ii incidentului. 

(2) Se!>izarea înţelesul pn!zenttllui cor;tnlct, este determinată de o abatere, o încălcare, o 
int•~roretare aplica1re a1·esiitli a prevederi a ill;:<!.>tlllil. 

poarte semnătura sal1uia:tului şi 

înn2ai;>trarea sesiizării, oJnclucere;a teatrului 
per·so;mele in1plica1te şi va discuta orezeni:a reprezentanţilor 

(2) Discuţiile şi conduziile se consemnează într-un proces-verbal. 
Reclamantul personal. 

ia o de·cizile şi o comunice, petiţionarului şi 

nesoi'Ul~<Jn<lre, ses;izarea va fi pre:zer;tal:ă comisiei paritare. 
decizia managerului teatrului în 

3 zile de la 

actele şi argumentele pe 
lntem:eil!IZă, precum şi decizia a reviZUire se cere. 

Co1mis:ia n~rit,~r!l soluţionează cererea în termen 5 zile lucrătoare de la înregistrarea ei, 

lucrătoare înainte de ziua convocărli la 

b) ia o hnlc;>r:;r., motM>tâ, care este deflnit:lvă şi care se ~""""""';~"':. părţilor, în termen de 3 
la soluţionarea cererii. 

in care reclamantul nu este de cu hotărârea, se 

DISPOZITII FINAlE 

con,vin ca, termen la semnarea prezentului 
contract colectiv formeze o cornis:ie paritară pentru aplicarea unitară a prevederilor sale 
şi pentru elalborare:a va fi a necesare în acest sens. 

Totodată, părţile contractante se obligă ca, aplicării ""'''""TI''"; contract 
emita. în mod unilateral, hotărâri sau 

pagina internet a 

contract m"'"~"" se cu prevederile 
ReJgulam:entUiui intern, Codului procedurilor elaborate pentru 

"""''t"'' intern managerial, de1:iziiilor şi dispoziţiilor interne emise de 
legalităţii acestora. 

~cot1tract demuncă 



Art • Pre,zerltul contract s-a inc!hei.at în 

• un "~'•mro!;>r la 1115J;ieCtOI17tUI TPriîtnrîial 

• un <'><•mr>l:.r 

• un exemplar la rPn""''"nlt;mlii s:>lar·latilor 

TEATRULUI EVREIESC DE 



ANEXANr.l 

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIE PARITARE 

Comisia paritară este membri, trei reprezentanţi desemnaţi 
şi trei reprezentanţi ai salariaţilor. 

(2) Membrii cornisiei se desemnează în termen la 
contractului colectiv muncă. 

Mandatul ml'•mt~rlt•" r<>mi<i<>i n::.,·it"'"' este 3 ani, 
Art. 2. Teatrului Evreiesc de Stat stalbile,şte prin decizie desemnarea membrilor în 

Pri,ncijpal•ele atribut îi ale comisiei paritare sunt: 
a) interpretarea unitară a prevederilor rontractului colectiv de muncă; 
b) analiza modului aplicare, in cadrul teatrului, a prevederilor contractului colectiv 

sesizărîlor privind înc:!ilcatrea acestuia; 
am·eciere1a modulul cum relaţiile părţile ,."''"'•rt::•nt" · 
ses;izarea oăt1ilclr contractante despre necesitatea unor a clauzelor 

contractului colectiv muncă sau prevederilor '"""uua; 
alte probleme care se în relaţiile dintre părţi. 

Art. 4. (l) se va întruni, la cerea a membru al său, in termen de maxim 
5 

puţin doi membri de 

(3) Comisia paritară va fi prezidată, prin rotaţie, un reprezentant al fiecărei părţi, 
la fm:eputul fiecărei şedinţe. 

(4) ia hotărâri consens puţin din numărul al 

cadlrul corms1e1. fiecare parte de!;errmează un cu nut'""' dec:izlc1nallă. 

Art. s. (1) Comisia paritară are un care nu este membru al acesteia, numit de 
co1misiel. Ace:sta are următoarele atribuţii: 

semnare 
membrilor acesteia în termen trei 

care secretarul comisiei paritare se află în imposibilitatea de indeplini 
atribuţiile va numi o care îndeplinească acestuia. 

Art. 6. (l)Îm:etarea de membru al comisiei paritare are loc in situaţii: 
a) membru; 
b) încei:area 
el renu:nţarea 

membru al rnnr>i~i<>i n,orit:>rl> se in şi 

zile lucrătoare de 
la 



vinovaţi. 

la 

miJinr:> va fi 
lega;litate şi 



ANEXA Nr.2 

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ 

incheiat şi inregistrat sub nr .... / ......... 
in registrul general de evidenţă a salariaţilor 

CAPITOLUL A: Părţile contractului 
Angajatc>r - Teatrul de Stat, cu str. Dr. Iuliu Barasch, nr. 

sector 021.323.45.30 • rep,rezentat doamna ......... , în calltal·e 
de manager (director) , 

şi 

salariatul/salariata • domnul/doamna .................... , domiciliat/domidliată în localitatea 
.............. , str. .............. nr ....... judeţul ............ • buletinului/cărţii de 

Nr. 

crt. 

l, 

........ nr ........ , ........... la data de ............ CNP 
şedere în .......... nr ................ din 

CAPITOLUL B: Obiectul contractului 

din 

muncă dintre angajator şi salariat în unei 
au·toritaltea anj~aji3torui1Ji 012nt1·u o remuneraţie numită salariu. 

D: locul de muncă 
se 
social/punctul 

mrind între data de ...... ..... ... şi 

muncă al titularului post. 

la (secţie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.) 
lucru/alt loc de muncă al angajatorului 

2. lipsa unui loc de muncă salariatul va des:flliş:ura activitatea astfel: ............................. .. 

CAPITOLUL muncii 
Fur1cţi:atrne~;eri~a ................................................ conform Cla:sifi<:ărU OCtlpaţiilcndln România 

CAPITOLUL F: Atribuţiile postului 
Atr'lllllţlllle postului sunt nr••vîi:zulte postului, 

CAPITOLUL Criteriile evaluare a activităţii profesionale a salariat ului 

Definirea criteriului 

de a Identifica care trebuie Clest·aşu;rate de structura 
lcm>r!wdl delimitarea lor In atribuţii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; 
ln>,>artizarea echilibrată şi echitabil~ a atribuţiilor şi a obiectivelor In de 

clasa şi profesional ale din subordine 



Abilitatea de a crea ()·Viziune de a o in şi de a o 
abilitatea de a şi de a administra activitatea unei formate din 

ICapa<:ita:tea de il conduce lperm,nali!ti!ţl clit<>rit<> cu nivel diferit al de a colabora ia incieplinirea unei 
latr·ibcrţii; ca~racltat•ea de a stilut de conducere la dif•erlte. precum şi 
dea pentru şi rezolvarea conflictelor 

ICapa.:ita:tea de coordonare 
unui în vederea reaUzării obiectivelor acestuia 

din cadrul Armoni zarea deciziilor şi precum şi a 

a modului de transformare a deciziilor în 
4, jeapa<:imtea de control corectarea la 

5, ICompetei'lţa decizionalli 
şi conform 

structurii conduse 

din subordine care din 
6, şi al proprii, in realiz~rii ia timp şi in 

a obiectivelor structurii conduse 

dea 
rtl'r<<'lnal eficiente, îr. 

7, motivării acestuia; tajjac:llatea de il Identifica nevoile de Instruire ale pel"SOIOJi!llalui 
din subordine şi de a forma tematica şi formele ccmcrete de 
realizare a lnstruhil 

!---+----------- acltatea de a 
IAilllit~:ţi de mediere şi 

şi de a conduce o întâlnire sau un interviu, precum şi de 
comun seama de diferite ale 

10 
de a rezolva 

11 
!Capa(:ilatea de asumare a 

de 

de a pune eficient în 
în mod 

obstacolele sau 

În mod CUICI!I1I, 

dep:lişesccadrul de res;>on:sabi:litate 
accr!pta erorile sau, după caz, deficientele n•ronriPi activită:ţl şi de 

12 
şide 

vaiorillcare a experienţei 
dobândite 

Atitudine activA in soluţionarea şi realizarea obiectivelor 
Identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a acestor prclbh!me; 13 

Creativitate şi de 

de idei noi 

şi 

14 
ICa;pacitatr!a de pla•nillr:are şi 
lon<anizalre a tlmpcrlur de lucru 

:secinţe:le acestora; de a anl:lci1;a soluţii şi de 
sau, caz, al celorlalţi (în de nivelul de co•np•eten!ă•), 

- entru funcţii 

Nr. 
crt. 

L 

Criteriul de 
evaluare 

ICapadt•tea de 

eficienti! a sarcinilor 

de a u t!llza şi eficient resursele materiale financiare şi 
alocate 

flnţelel&er,ea şi respectarea prilncilliil<lrde moralitate şi etică sor:io~prcJfe:;iorlaUI 

Definirea criteriului pentru Definirea criteriului pentru 
Definirea criteriului 

lo•.rsrma1lul cu studii de personalul cu studii sm~erlloalce 
scurtă durată 

~~~~c~~~~~a~:~ de a pune eficient !n l~;~;~:~:::u~~~~= IP soluţiile proprii şi pe cele il<!lra•cti<:li 
ldispu:;e pentru în 

a 
i!rii obiectivelor realidril obiectivelor 



JCapar:itatea de a 
2, rezolva eficient 

!Capacit;ateade 
3. asumare a 

4. 

Creativitate şi 
s. de iniţiatilră 

dea 
7. lucra 

independent 

obstacolele SilO mrrcul!a,ne 
intervenite in activitatea cur·entă, 
prin identificarea soluţfilor 
adeC\Iate de rezolvare şi 
asumarea riscurilor identificate 

de a aesrraşura 
mod curent, la solicitarea 
superiorilor activităţi 

care cadrul de 

dollândite 

Atitudine activă in sol•uţl<ma,rea 
hmoblemielrrrşi realizarea 
obiectivelor prin identificarea 
unor alternative efidente de 
rezolvare a acestor orcrblr;mr:: 
atitudine de idei noi 

dea 
, oportunităţile şi 

riscuri şi consecintele 
cap.acitr1tea de a 

dea 
Jco<rrdc•nare, cu exc€•pţia 
limitele de 

participa: re ef•ecti;ră, de a 
transmite eficient şi de a permite 
dezvoltarea ideilor noi, pentru 
realizarea obiectivelor ed1in•ei 

dea dea 

obstacolele sau o~::~~;~::~:~~rerrtă, obstacolele sau dificultăţile 
intervenite in activitatea Intervenite In activitatea 

identificarea lrurer•t~ prin identificarea 

Jre;rpo:ns<tbilitat:e definit conform 
postului de a 

Jacr:epl:a erorile sau, după caz, 
jdel'ic!enţele propriei şi 
de a răspunde pentru acestea 

de 
Jperm;mentă a performanţelor 
profesionale, de a 
rezultatelor curente 
prin punerea în a 

noşltint•eior şi abilltătilor 

activă 1n soliJ!icrr'la>rea 
lor şi realizarea 

obiectivelor identificarea 

soluţiilor adeC\Iate de 
rezolvare 

JCapa<:itatea de a accepta 
erorile sau* caz, 

~~=~~.:.~:~~;~ propriei la ţi şi de a răspunde 
ru acestea 

!Cap•acitatea de lmbtJnătătire 
a rezultatelor activităţii 
curente prin punerea în 
loractică a cunoştinţelor şi 
labilităl;ilor dobândite 

Atitudine activă in 
jsoiLI!ion,area probliemelior şi 
realizarea obiectivelor prin 
identificarea unor 
alternative eficiente de 

:pacitat1ea de a-şi orgainiza 
ul pentru 

l!mlep:linlrea eficientă a 
sarcinilor 

de serviciu fără a solicita 
activităţile implică luarea unor decizii care del>ăş,esc 

aduce 

de a ut>liza 
eficient resursele materiale 

şi de a utiliza raţional şi 

eficientă a manciare şi iflformaţionale 
eficient resursele ma't"t'iale. 
financiare şi înf•orn1alionale 
alocate 

de a utiliza 
raţional şi eficient resursele 

lm<ttetcial•e, financiare şi 
alocate resurselor alocate alocate 

şi şi şi respectarea 

10. morală şi etică de moralitate şi etică principiUor de moralitate şi etică de moralitate şi 
etică 

in conformitate cu nr. 31/1991. 
în condiţii 

sisltennul unitar publice, cu şi cornplet;ărîle 



CAPITOLUL H: Durata mu<ncii 
intrea<d. auratl'l timpului lucru fiind de .......... ore/zi, .......... ore/s~<ptzimîin~. 

R<"l~artiz;~r<"a programului lucru se cum urmează: ............ . 

"''"'""'" ore cu ex<:ep<ţia """'"rilnr 
lur•rilri ur;•en1te d>~stinal:e prevenirii producerii unor accidente 

CAPITOLUL 1: Concediul 

CAPITOLUL J: Salarizare 

indemnizaţîi ... , 
bl) presta1til SIJoliim~mt:~r<>in bani ....... ; 

b2) modalitatea suplimentare in nl'ltur;; ........... , 

rnu'""" apliicat1U sau 
ale lunH următoare. 

molim•:i S<lU flPYift"ll 

cot1secinţei•CJr acestora. 

lucru sau în care nu 
plătite sau se cu un 

Codul mundi. 

CAPITOLUL K: Drepturi soeclflc:e legate de săn:litatea şi securl1:atE!a muncii 
ecllipi!m•ent individual proteCţie ... ; 

... 1 

CAPITOLUL 1.: Alte clauze 
prc1bă este de ............ .. sau art. 

lucrătoare, conform nr. 



CAPITOlUL M: Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor 

l~~~~~~~nffi: nrl~r~<>r>rulla 
la repaus 

c) dreptul la concediu odihnă anual; 
d) dreptul la de 

a îndeplini atribuţiile ce îi revin 

resr~ec:ta dilsdplirul muncii; 
c) angajator executarea atribuţillor de serviciu; 
d) ob!liga>ţia de a respecta măsurile de securitate şi a muncii în unitate; 

serviciu. 

dispo:~iţli cu caracter obligatoriu pentru sub rezerva lor; 
"'"~·rdlt,:, controlul modulul îndeplinire a sarcinilor serviCiu; 

să~rân;ire;a abaterilor disciplinare şi aplice sancţiunile corespunzătoare, 
munca aplicabil şi intern, 

.,.,,,.;:"''"''""'"individuală 

individual anterior 

co1,tr:actele individuale de muncă, din 

"'''""" n.~rnn:""""'' CiJncliţiille t••hr''"" şi onran:izatot'ice avute in '""'>!"''" la elaborarea 
muncă şi condiţiile muncă; 

informeze salariatul condiţiilor 

muncă; 

elibereze, la cerere, un document care 
de acesta, 

f) 

CAPITOLUL N: Dispoziţii fln:al"' 

Pr<;vede:rile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile nr. 
53/ZotJH:oaul munc11, ccmtr·act:ului cole:ctiv de apiicabil, nr, ........... 1 ..... " ... , .. . 
la ........................ " ................... " ........... " .... ," ... "., regulamentului intern şi codului etic. 

modificare privind contractuale în timpul executării contractului individual de 
rnu•nca lmtlurte îrtch·eierea unui act adiţional la dispoziţiilor "'li'""'• 

care o asemenea 
Pr<>><>r•tul contract individual de muncă s·a înclhei:at în 

cu încheierea, ex1;cutarea, mc>di1ficatrei3, stJsp•endatrea sau încetarea 
muncă sunt competentă 



MANAGER (DIRECTOR} Semnătura ................. , .... .. 

nr, 

Am nri1mit un ""'•mr>l;.r 

I~UIIIIt!lt! $Î 



CUPRINS 

1 Dispoziţii generale (art. 1 - 12) 
CAPITOLUL 1 Aplicarea, durata, mo>difllcar·ea, sus.perîdarea şi Incetarea contractului colectiv 

1-
CAPITOLUL 11 paritară (art. 9-

TITLUL Il Drepturile şi obligaţiile părţilor (art. 13 - 29) 
CAPITOLUL 1 
CAPITOLUl li Drepturile şi obligaţiile salariaţilor (art. 14-
CAIPITI:lllll III şi obligaţiîle Teatrului de Stat (art 16 -17) 
CAPITOLUL IV Alte drepturi şi obligaţii ale părţilor (art. 

TITLUL III Contractul individual de muncă (art. 30 -118) 
CAPITOI.UI.I individual de muncă 
CAPITOLUl. li contractului individual muncă (art. 39-
CAPITOLUL III Modificarea contractului individual muncă (art. 44-
CAPITOLUI.IV individual (art, 

SECŢIUNEA 1 drept a contractului individual de (art. 58- 67) 
SECŢIUNEA a contractului individual de prin actul al 
uneia dintre 
SECŢIUNEA a lll·a Sus:pe11darea 
angajatorullui (art. 76- 79) 

contractului individual 

SECŢIUNEA a IV-a Sus,petîdarea contractului individual de muncă prin părţilor 

CAPITOLUL V Incetarea contractului individual muncă (art. 
SECŢIUNEA 1 drept a contractului individual de mundl 

SECŢIUNEA a 11-a contractului individual ,..-n,rrlul 

SECŢIUNEA a III-a Concedierea {art. 89 -101) 
SECŢIUNEA a IV-a pentru motive care ţin persoana salariatului {art. 102-
107) 
SECŢIUNEA a V·a pentru motive care nu ţin de salariatului 

SECŢIUNEA a VI-a (art. 118) 
TITLUL IV Timpul de muntii ş.i timpul de odihnă (art. 119- 152) 

CAPITOLUL 1 
CAPITOLUL 11 Munca <ur.llm: .. n1r,.rll 

CAPITOLUL III de noapte (art. 131-
CAPITOI.UI.IV de munca (art. 
CAPITOLUL V Timpul de odihnă (art. -141) 
CAPITOLUL VI odihnă şi concedii salariaţilor (art. 

TITLUL V Salllrizztrea (art. 
TITLUL VI Săr1ătatea 
TITLUL VII profesiona:lă 

Răspunder•ea iuridil=li (art. 
Răs;pUiîde>rea disciplinară (art. 183 -192) 
Râs;pUiîderea patrlmonială (art. - 199) 


