
 

 
 
INFORMATII IMPORTANTE PENTRU ANGAJATI 
 

  SAU 

 
 
A. Salariul minim brut 

Salariul minim pe economie este valoarea cea mai mică a salariului lunar pe care 
angajatorii pot să-l acorde unui salariat. Incepând cu 1 ianuarie 2015, salariul de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 975 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 
168 de ore în medie pe lună, reprezentând 5,804 lei/oră. 

 
B. Salariul minim net 

Salariul minum net reprezinta salariul cuvenit si platit salariatului dupa retinere de catre 
angajator a contributiilor obligatorii, a impozitului pe salarii si a altor retineri. Acesta difera de la 
o persoana la alta in functie de deducerile personale. 
 
C. Drepturile angajatului 

Conform Codului Muncii, angajatii au anumite drepturi la care nu pot renunţa. Orice 
tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau 
limitarea acestor drepturi este nula. 

 dreptul de a fi platit pentru munca depusa; 



 

 dreptul la repaus zilnic şi săptămânal (2 zile libere pe saptamana); 
 dreptul la concediu de odihnă in fiecare an de minim 20 de zile lucratoare ; 
 dreptul la egalitate de şanse şi tratament intre barbati si femei la locul de munca; 
 dreptul la demnitate în muncă (respect); 
 dreptul la securitate şi sănătate în muncă ( protectia muncii si medicina muncii); 
 dreptul de acces la formarea profesională (cursuri de perfectionare gratuite); 
 dreptul la informare şi consultare; (angajatorul trebuie sa informeze periodic salariatul 

despre situatia firmei); 
 dreptul de a avea conditii de munca decente; 
 dreptul la protecţie, în caz de concediere (intrarea in somaj); 
 dreptul la negociere colectivă şi individuala a salariului si a conditiilor de munca; 
 dreptul de a participa la acţiuni colective (ex. Greva); 
 dreptul de a se constitui sau a adera la un sindicat; 
 alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă; 

 

 
 
D. Obligatiile angajatului 

 obligaţia de a realiza norma de muncă sau de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform 
fişei postului; 

 obligaţia de a respecta disciplina muncii; 
 obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv 

de muncă şi în contractul individual de muncă; 



 

 obligaţia de fidelitate faţă de angajator; 
 obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii ; 
 obligaţia de a respecta secretul de serviciu; 
 alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile; 

 
E.  Perioada de proba  

La incheierea contractului individual de munca, se poate stabili o perioada de proba 
pentru verificarea aptitudinilor angajatului. 

Perioada de proba nu este obligatorie, dar la semnarea contractului de munca este 
specificata o perioada 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. 

Pentru muncitorii necalificati perioada de proba nu poate depasi 5 zile lucratoare iar pentru 
absolventii de invatamant superior cel mult 6 luni. 

In timpul perioadei de proba, atat angajatorul cat si angajatul sunt liberi sa puna capat 
colaborarii fara preaviz sau justificare, insa, aceasta ruptura trebuie sa se produca exact in 
perioada de proba si nu la o zi dupa ce aceasta s-a terminat. 

Pe parcursul acestei perioade, noul salariat este evaluat de angajator in ceea ce priveste 
aptitudinea pentru acest post, comunicarea cu colegii si comportamentul general. Ajungand intr-
o companie, primul lucru care trebuie facut este familiarizarea cu mediul profesional: 
organizarea si cultura companiei, colegii, clientii. 

 



 

 
Observati, ascultati si invatati ! Puneti intrebari angajatorului si colegilor. Scopul vostru 

este sa asimilati informatii, sa indepliniti misiunile primite cu metodele de lucru propuse. 
Capacitatea de integrare si munca in echipa sunt esentiale. 

Avantajele perioadei de proba pentru salariat sunt: 
 considerarea perioadei de proba ca si vechime in munca si beneficierea de toate drepturile 

prevazute in legislatia muncii; 
 acomodarea cu noul loc de munca; 
 daca acomodarea nu s-a facut si salariatul nu este multumit de noul post, acesta poate 

renunta imediat la postul respectiv. 
 
F. Perioada de Preaviz 

Preavizul constituie termenul care anunta incetarea contractului de munca. Contractul de 
munca este in vigoare si pe perioada preavizului. 

Durata perioadei de preaviz, in cazul demisiei, nu poate fi mai mare de 15 zile pentru 
salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru salariaţii care ocupă 
funcţii de conducere iar durata perioadei de preaviz in cazul concedierii nu poate fi mai mica de 
20 zile lucratoare. 

Perioada preavizului are un termen stabilit, nu poate, in principiu, sa fie intrerupta sau 
suspendata. 

Perioada de proba si preavizul protejeaza atat angajatorul cat si salariatul! 
 

 
 
G. Concedierea abuziva 

Situatiile in care se interzice concedierea unui salariat sunt: 



 

 incapacitate temporara de munca cu prezentarea un certificat medical conform legii; 
 pe perioada sarcinii sau maternitatii, in cazul in care angajatorul a luat cunostinta despre 

acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere; 
 pe durata concediului de crestere a copilului pana la 2 ani sau in cazul cresterii copilului 

cu handicap, pana la varsta de 3 ani; 
 pe durata efectuarii concediului de odihna; 
 pe durata concediului de ingrijire a copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in 

cazul copilului cu handicap pentru afectiuni intercurente, pana la varsta de 18 ani. 
Aceste situatii nu se aplica in cazul in care concedierea intervine ca urmare a reorganizarii 

judiciare, a falimentului sau a dizolvarii angajatorului. 
 In cazul concedierii, angajatorul trebuie sa emita o decizie de concediere in scris, care 

trebuie sa fie motivata si sa cuprinda precizari cu privire la termenul in care poate fi contestata si 
la instanta judecatoreasca la care se poate contesta. 

Cei care se considera nedreptatiti prin concedierea dispusa de firma la care lucreaza se pot 
adresa Tribunalului din raza caruia isi au domiciliul, resedinta sau locul de munca. 

Termenul pentru depunerea contestatiei impotriva deciziei de concediere este de 45 de zile 
calendaristice de la data la care aceasta fost adusa la cunostinta salariatului. Astfel de cereri sunt 
scutite de la plata taxei judiciare de timbru. 

Aceste cauze se judeca in regim de urgenta, termenele de judecata neputand fi mai mari de 
15 zile. 
 
Cum sa ma angajez 
 

Suntem in perioada de criza, toata lumea spune. 
Cuvintul potrivit nu este criza, cuvintul este oportunitate. Intrebarea este: Putem profita de 

pe urma ei? Acum nu este momentul sa ne ingrijoram sau sa asteptam. Sa ne evaluam capitalul 
valorilor personale. Sa iesim in fata cu valori ca cine sunt eu? si cine as dori sa fiu?! 

 

 



 

 
Pasii de urmat: 
 Pregatirea mentala pentru success: Când ştii ce vrei, ce poţi şi ce meriţi, iar atitudinea ta 

este pozitiva, este mult mai uşor să vezi şi să valorifici oportunităţile care există pe piata 
muncii. 

 Trebuie sa fim mereu increzatori ca vom gasi un loc de munca. 
 Evaluarea potentialului de cariera: la ce sunt bun, ce stiu sa fac cel mai bine? si ce fac cu 

ce am descoperit despre mine? 
 Stabilirea obiectivelor de cariera: ce vreau sa fac din jobul meu? cariera pas cu pas? Sau 

vreau sa am doar o slujba sa-mi castig existenta pentru mine si copiii mei. 
 Intocmirea unui plan de actiune: stabilesc ce am de facut: Invat sa-mi scriu un CV, o 

scrisoare de intentie si sa sustin un interviu de angajare. 
 Prospectarea pietei. 
 Catre ce firme ma indrept? Citesc anunturile cu oferte de locuri de munca din presa, de pe 

site-uri specializate (bestjobs, ejobs, etc), merg la AJOFM (Agentia Judeteana de 
Ocupare a Fortei de Munca). Selectez anunturile care mi se potrivesc (ce stiu sa fac cel 
mai bine) si trimit CV-ul si scrisoarea de intentie sau merg personal cu CV-ul la firma 
respectiva. 

 

 
 



 

Despre CV 
Ce este un CV? 
CV-ul este reclama ta de 30 de secunde, deci trebuie sa impresioneze, sa fie usor de citit şi 

sa fie convingător. 
Este un memoriu de activitate care se trimite unei institutii sau firme cu scopul de a o 

informa asupra persoanei tale. 
Scopul unui CV este sa realizeze o invitatie la un interviu. 
CV-ul tau este o dovada a capacitatii tale de a comunica si de a te organiza. 
Un CV bine facut arata ce angajat valoros ai putea fi. 
 
Cum completezi un CV? 
Completarea-redactarea unui CV reprezinta un pas important atunci cand sunteti in 

cautarea unei slujbe sau a unui curs de formare/instruire. 
CV-ul este primul contact cu un viitor angajator, de aceea el trebuie sa atraga imediat 

atentia. Informatiile trebuie sa fie prezentate in mod clar si logic. 
Un CV trebuie sa fie concis, doua pagini sunt suficiente pentru a arata cine sunteti 

dumneavoastra. 
Daca tocmai ati absolvit scoala/facultatea si experienta dvs profesionala este inca limitata, 

inversati ordinea rubricilor si incepeti cu descrierea pregatirii, scoateti in evidenta stagiile de 
practica profesionala efectuate in timpul studiilor. 

Adoptati CV in functie de postul pentru care candidati. 
 

 
 



 

Experienta profesionala: 
Descrieti, in aceasta rubrica, fiecare slujba relevanta pe care ati avut-o, incepand cu cea 

mai recenta. 
Axati-va pe experienta de munca care aduce spor de valoare candidaturii dvs. 
Nu omiteti experienta care poate fi valoroasa, chiar daca nu este legata direct de profilul 

postului pentru care candidati. 
 
Educatie si formare profesionala: 
In aceasta rubrica introduceti separat fiecare forma de invatamant si program de formare 

profesionala absolvite cu diploma sau certificat, incepand cu cel mai recent. 
Nu mentionati studiile scolii primare daca detineti o diploma de licenta; axati-va pe 

calificarile importante pentru aplicatia dvs. 
Aptitudini si competente personale: 
Aceasta rubrica ofera o imagine completa a aptitudinilor si competentelor dvs, dobandite 

pe parcursul vietii si formarii profesionale care nu sunt in mod necesar dovedite prin certificate si 
diplome oficiale. 

Rubricile urmatoare: limbi straine, aptitudini si competente sociale, organizatorice, 
tehnice, de utilizare a calculatorului, artistice – va permit sa descrieti aptitudinile si 
competentele dobandite atat in timpul studiilor cat si pe cele dobandite intr-o maniera informala 
si non formala, adica in timpul activitatilor dvs ocupationale si de petrecere a timpului liber. 

Eliminati orice rubrica in care nu aveti nimic relevant de trecut. 
La final, verificati cu atentie CV pentru a indeparta orice greseala de ortografie si puneti pe 

altcineva sa va citeasca CV-ul pentru a va asigura ca are un continut clar si usor de inteles. 

 
 



 

 
Scrisoare de intentie 
Scrisoarea de intentie este un document structurat, de maxim o pagina, trimis 

angajatorului, in care va exprimati dorinta de a lucra in cadrul companiei, demonstrand ca aveti 
toate calitatile necesare pentru job-ul respectiv. 

Dupa cum si numele indica acest lucru, scrisoarea de intentie trebuie sa prezinte motivatia 
voastra. Domeniul ei de aplicare este mult mai larg decat ati putea crede. Organizarea scrisorii de 
intentie se va schimba in functie de experienta candidatului. 

Complementara CV-ului, scrisoarea de intentie trebuie sa fie adaptata fiecarei companii si 
fiecarui job. Pentru ca dosarul vostru de candidatura sa nu treaca neobservat de angajator, este 
foarte important ca in scrisoarea de intentie sa demonstrati interesul pentru companie si job si sa 
aratati ca aveti informatii suficiente care sa va motiveze sa aplicati pentru job-ul propus. 

Prin scrisoarea de intentie aveti posibilitatea sa evidentiati calitatile pe care nu ati putut sa 
le explicati in CV, document care nu este prevazut in acest scop. De foarte multe ori scrisoarea 
de intentie reprezinta un factor determinant pentru anumite pozitii importante. 

In momentul in care redactati o scrisoare de intentie aveti posibilitatea sa utilizati anumite 
fraze comune de introducere sau incheiere. Cu toate acestea, prin continutul scrisorii de intentie 
trebuie sa demonstrati angajatorului creativitatea voastra. Acest lucru va poate diferentia de 
ceilalti candidati. 

 

 
 
In unele cazuri scrisoarea de intentie este mai importanta decat CV-ul. Cu toate ca 

informatiile prezentate in continutul scrisorii de intentie pot fi diferite, aceasta trebuie sa contina 
anumite informatii cheie in ceea ce priveste motivatia voastra, dorinta de a fi contactati pentru a 
stabili o intalnire, motivele pentru care va considerati persoana potrivita pentru job-ul respectiv. 



 

Angajatorul care citeste scrisoarea voastra de intentie trebuie sa simta ca aceasta ii este 
adresata. Odata trecut acest obstacol, sansele voastre de a obtine un interviu sunt din ce in ce mai 
mari. Incercati sa nu prezentati in scrisoarea de intentie nimic care ar putea sa va devalorizeze. 
 

Interviu 
Ce trebuie sa faci la un interviu de angajare? 
Atitudinea conteaza! Fii sigur ca te prezinti la interviu cu o atitudine corespunzatoare. E 

normal sa fii emotionat inainte de un interviu, dar trebuie sa-ti schimbi modul de gandire 
referitor la acest lucru. Gandeste-te la interviu ca la un joc si la faptul ca tu vrei sa vezi daca 
firma respectiva ti se potriveste. 

Pregatirea! Trebuie sa te pregatesti din timp pentru interviu, trebuie sa stii exact unde te 
duci si numele celui pe care il intalnesti. Afla date despre firma si la nevoile sale. Gandeste-te la 
ce ar vrea angajatorul sa stie si pregateste niste raspunsuri. 

Cand ajungi la interviu strange mana intervievatorului cu putere si priveste-l in ochi. 
Trateaza-i politicos pe toti cei pe care-i intalnesti. 

 

 
 
Imbraca-te ca si cum ai avea deja job-ul. Informeaza-te cum se imbraca cei care lucreaza la 

firma respectiva (nu ne referim la uniforma) si imbraca-te la fel. Alege nuante de gri, negru, 
verde sau galben. 



 

Stai drept dar relaxat. 
Cel ce te intervieveaza se afla acolo pentru a-ti adresa intrebari, iar tu te afli acolo pentru a 

raspunde inteligent si la obiect. 
Fii sigur ca raspunsurile tale au ca rezultat explicarea faptului ca esti persoana potrivita 

pentru postul respectiv. 
Raspunzand la intrebari negative vorbesti despre experiente trecute, inseamna ca ai invatat 

din greseli si ai devenit mai bun. 
Fii sigur ca adresezi si tu intrebari. Interviurile nu se desfasoara pe sens unic. Intreband 

arati ca te-ai gandit serios inainte sa aplici si trebuie sa afli daca vrei cu adevarat slujba asta! 
 

 
 
Intreaba despre natura postului, despre oportunitatile de dezvoltare si despre modalitatile 

de pregatire pentru personalul nou. Intreaba cum se incadreaza postul tau in structura companiei, 
despre viitoarele strategii si cum se adapteaza compania la noile piete. 

Fii calm, vorbeste incet si incearca sa transformi interviul intr-o discutie. Daca dialogul 
decurge natural, angajatorul va crede ca aveti multe in comun si ca te cunoaste mai bine. 

Fii activ si vorbeste liber. 
Adopta tonul pe care il impune angajatorul. 
Daca el este prietenos si sociabil fii si tu la fel, daca este formal si rezervat trebuie sa te 

conformezi. 
Nu comenta si nu intrerupe. 
Inainte de a pleca, exprima inca o data interesul fata de postul dorit. 
La final multumeste pentru timpul si interesul acordat. 

Ce trebuie sa NU faci la un interviu? 



 

Sa nu ajungi tarziu, trebuie sa-ti acorzi timp suficient in vederea evenimentelor 
neprevazute. 

Nu te duce obosit. 
Nu te juca cu obiectele de pe birou, cu parul, hainele.. 
Nu fi arogant sau ingamfat. 
Nu iti lasa telefonul deschis. 
Nu aduce prea mult vorba despre tine in cadrul interviului, cel din fata ta este angajator si 

nu psiholog! 
Nu arata ca esti disperat sa obtii postul. 
Nu iti vorbi de rau fostul angajator, o atitudine negativa nu atrage pe nimeni, foloseste 

modalitati diplomate prin care poti explica de ce ai plecat de la fostul angajator. 
Nu spune glume, un interviu de angajare nu este tocmai locul sau momentul sa faci glume. 
Nu mintii in legatura cu educatia, calificarile, fostele locuri de munca sau eventual cazier. 
Nu te purta prea familiar cu intervievatorul si chiar daca este mai tanar ca tine , mentine 

pronumele de politete atunci cand te adresezi. 
Nu mesteca guma! Nu vrea nimeni sa auda sunetul gumei atunci cand este mestecata, cu 

atat mai putin un posibil angajator. 
Nu aduce doar o copie a CV-ului, poti fi pus in situatia in care esti intervievat de mai multe 

persoane. 
Nu fuma si nu bea alcool, chiar daca esti invitat sa faci acest lucru. Angajatorul te poate 

testa. 
Nu deschide discutia despre bani, concediu sau beneficii inainte sa ti se faca o oferta. 
Nu da raspunsuri vagi, raspunde la intrebari cat mai bine pentru ca sa te vinzi, altfel 

angajatorul crede ca ai ceva de ascuns. 
Nu marturisi punctele tale slabe, numiti, daca sunteti intrebat, un singur aspect care este 

relevant pentru locul de munca respectiv si explicati ce faceti pentru a imbunatati acea 
aptitudine. 

 



 

Negocierea salariului 
In timpul cautarii unui loc de munca trebuie sa-ti pui cateva intrebari referitoare la valoarea 

ta financiara si venitul viitor. 
De exemplu, cat valorezi tu? Cat de mult ar trebui sa fii platit pentru munca ta? Cum poti 

demonstra cel mai bine aceasta valoare angajatorului tau? 
Negocierea salariilor este un lucru la care angajatorii se pricep mult mai bine decat cei pe 

care ii angajeaza. Pentru a echilibra balanta, iata o lista de ponturi care au functionat pentru 
multa lume la negocierea salariilor. 

ASA DA! / ASA NU! 
 ASA DA. Asigura-te ca te-ai interesat cam la ce salariu sa te astepti de la pozitia pentru 

care aplici. 
 ASA NU. Nu aduce salariul in discutie inaintea angajatorului. Amana discutia in privinta 

salariului cat mai mult posibil, cel putin pana stii la ce esti indreptatit. 
 ASA DA. Fii constient de punctele tale tari si de realizarile tale. Si asigura-te ca arati 

angajatorului valoarea muncii pe care o poti aduce in firma. 
 ASA NU. Nu supraaprecia salariul pe care il ai in prezent doar pentru a primi acum o 

oferta mai mare. 
 ASA DA. Lasa-l pe recrutator sa faca primul oferta de salariu. Si spune, daca esti 

intrebat, ca te astepti la un salariu lanivelul celui din domeniul respectiv. 
 ASA NU. Nu te simti obligat sa accepti prima oferta. Si negociaza daca simti ca oferta nu 

e pe masura cerintelor tale. 
 ASA NU. Nu deveni prea agresiv in negocierea salriului pe care il vrei. 
 ASA NU. Nu te concentra doar pe salariu. Fii atent la tot ce iti este oferit pe langa salariu. 
 ASA DA. Daca nu reusesti sa obtii salariul pe care il doresti, incearca sa obtii alte 

facilitati : o perioada mai scurta de proba, o pozitie mai buna in firma, un birou mai bun, 
ori alte beneficii : bonusuri, vacante. 

 ASA NU. Nu te lasa antrenat in negociere ca parte dintr-un joc sau o ciocnire de orgolii. 
 ASA NU. Nu accepta primul salariu convenabil oferit daca nu esti sigur in privinta 

jobului sau a firmei. 
 ASA DA. Asigura-te ca primesti oferta scrisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


